
1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента
V. Інформація про посадових осіб емітента

1948

37
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**: ЗАТ «Трускавецькурорт», 
перший заступник генерального директора з експлуатації, будівництва та розвитку курорту

9) опис:  Повноваження та обов’язки посадових осіб емітента встановлені Статутом Товариства 
та Положенням про  Виконавчий орган. Розмір виплаченої винагороди установлений згідно 
штатного розкладу та є конфіденційною інформацією. Винагорода у натуральній формі 
емітентом не надавалася. Іншої посади на будь-яких інших підприємствах посадова особа не 
обіймала. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Змiн за звiтний перiод 
не було. Стаж керівної роботи посадової особи - 37 років, попередня посада, яку займала 
посадова особа  - перший заступник генерального директора з експлуатації, будівництва та 
розвитку курорту ЗАТ «Трускавецькурорт». Протягом останніх 5 років посадова особа інших 
посад не обіймала.  Інформація про  паспортні дані відсутня оскільки  посадова особа не надала 
згоди  на її розкриття.

Вища

Жданов Вiктор Миколайович

д/н, д/н, д/н

Генеральний директор

фізична особа

1) посада

2) прізвище, ім'я, по батькові 
фізичної особи або повне 
найменування юридичної особи
3) паспортні дані фізичної особи 
(серія, номер, дата видачі, орган, 
який видав)* або код за ЄДРПОУ 
юридичної особи

4) рік народження**
5) освіта**

6) стаж керівної роботи (років)**

25.09.2009 5 років8) дата обрання та термін, на який 
обрано

1979

8
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**: ЗАТ «Трускавецькурорт», 
заступник директора з економіки та фінансів

Вища

Бродович Орест Євгенiйович

д/н, д/н, д/н

Член Ради директорiв - Директор з економiки та фiнансiв

фізична особа

1) посада

2) прізвище, ім'я, по батькові 
фізичної особи або повне 
найменування юридичної особи
3) паспортні дані фізичної особи 
(серія, номер, дата видачі, орган, 
який видав)* або код за ЄДРПОУ 
юридичної особи

4) рік народження**
5) освіта**

6) стаж керівної роботи (років)**
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9) опис:  Повноваження та обов’язки посадових осіб емітента встановлені Статутом Товариства 
та Положенням про  Виконавчий орган. Розмір виплаченої винагороди установлений згідно 
штатного розкладу та є конфіденційною інформацією. Винагорода у натуральній формі 
емітентом не надавалася. Іншої посади на будь-яких інших підприємствах посадова особа не 
обіймала. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Змiн за звiтний перiод 
не було. Стаж керівної роботи посадової особи - 8 років, попередня посада, яку займала посадова 
особа  - Заступник директора з економіки та фінансів з фінансових питань ЗАТ 
«Трускавецькурорт». Протягом останніх 5 років посадова особа інших посад не обіймала. 
Інформація про  паспортні дані відсутня оскільки  посадова особа не надала згоди  на її 
розкриття.

26.03.2010 безстроково8) дата обрання та термін, на який 
обрано

1969

14
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**: Заступник генерального 
директора з правової, кадрової та організаційної роботи ЗАТ «Трускавецькурорт»

9) опис:  Повноваження та обов’язки посадових осіб емітента встановлені Статутом Товариства 
та Положенням про  Виконавчий орган. Розмір виплаченої винагороди установлений згідно 
штатного розкладу та є конфіденційною інформацією. Винагорода у натуральній формі 
емітентом не надавалася. Іншої посади на будь-яких інших підприємствах посадова особа не 
обіймала. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Змiн за звiтний перiод 
не було. Стаж керівної роботи посадової особи - 14 років, попередня посада, яку займала 
посадова особа  - Заступник генерального директора з правової, кадрової та організаційної 
роботи ЗАТ «Трускавецькурорт». Протягом останніх 5 років іншої посади на будь-яких інших 
підприємствах посадова особа не обіймала. Інформація про  паспортні дані відсутня оскільки  
посадова особа не надала згоди  на її розкриття.

Вища

Копинець Андрiан Васильович

д/н, д/н, д/н

Член Ради директорiв - Директор з правових питань

фізична особа

1) посада

2) прізвище, ім'я, по батькові 
фізичної особи або повне 
найменування юридичної особи
3) паспортні дані фізичної особи 
(серія, номер, дата видачі, орган, 
який видав)* або код за ЄДРПОУ 
юридичної особи

4) рік народження**
5) освіта**

6) стаж керівної роботи (років)**

25.09.2009 безстроково8) дата обрання та термін, на який 
обрано
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1974

6
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**: Філія ЗАТ 
"Трускавецькурорт" санаторій "Кристал", головний лікар-директор

9) опис:  Повноваження та обов’язки посадових осіб емітента встановлені Статутом Товариства 
та Положенням про  Виконавчий орган. Розмір виплаченої винагороди установлений згідно 
штатного розкладу та є конфіденційною інформацією. Винагорода у натуральній формі 
емітентом не надавалася. Протягом звітного періоду іншої посади на будь-яких інших 
підприємствах посадова особа не обіймала. Непогашеної судимості за корисливі та посадові 
злочини не має. Змін не було. Стаж керівної роботи посадової особи – 6 років, попередня посада, 
яку займала посадова особа  - головний лікар-директор філії ЗАТ "Трускавецькурорт" санаторій 
"Кристал". Протягом останніх 5 років іншої посади на будь-яких інших підприємствах посадова 
особа не обіймала.  Інформація про  паспортні дані відсутня оскільки  посадова особа не надала 
згоди  на її розкриття.

Вища

Стародуб Анатолій Георгійович

д/н, д/н, д/н

Член Ради директорiв – перший заступник генерального 
директора
фізична особа

1) посада

2) прізвище, ім'я, по батькові 
фізичної особи або повне 
найменування юридичної особи
3) паспортні дані фізичної особи 
(серія, номер, дата видачі, орган, 
який видав)* або код за ЄДРПОУ 
юридичної особи

4) рік народження**
5) освіта**

6) стаж керівної роботи (років)**

27.04.2012 безстроково8) дата обрання та термін, на який 
обрано

1973

10
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**: Заступник директора з 
інформаційних питань ЗАТ «Трускавецькурорт»

9) опис:  Повноваження та обов’язки посадових осіб емітента встановлені Статутом Товариства 

Вище

Крижнiй Iгор Володимирович

д/н, д/н, д/н

Член Ради директорiв – Директор з iнформацiйних технологiй

фізична особа

1) посада

2) прізвище, ім'я, по батькові 
фізичної особи або повне 
найменування юридичної особи
3) паспортні дані фізичної особи 
(серія, номер, дата видачі, орган, 
який видав)* або код за ЄДРПОУ 
юридичної особи

4) рік народження**
5) освіта**

6) стаж керівної роботи (років)**

18.03.2011 безстроково8) дата обрання та термін, на який 
обрано
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та Положенням про  Виконавчий орган. Розмір виплаченої винагороди установлений згідно 
штатного розкладу та є конфіденційною інформацією. Винагорода у натуральній формі 
емітентом не надавалася. Іншої посади на будь-яких інших підприємствах посадова особа не 
обіймала. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Змiн за звiтний перiод 
не було.  Стаж керівної роботи посадової особи -10 років, попередня посада, яку займала 
посадова особа  - заступник директора з інформаційних питань ЗАТ «Трускавецькурорт». 
Протягом останніх 5 років іншої посади на будь-яких інших підприємствах посадова особа не 
обіймала. Інформація про  паспортні дані відсутня оскільки  посадова особа не надала згоди  на її 
розкриття.

1939

47
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**: ТОВ «КП 
«Укрбудшляхмашсервіс», заступник директора

9) опис:  Повноваження та обов’язки посадових осіб емітента встановлені Статутом Товариства 
та Положенням про Наглядову раду.  Винагорода, у т.ч. у натуральній формі емітентом не 
надавалася. Іншої посади на будь-яких інших підприємствах посадова особа не обіймала. 
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Змiн за звiтний перiод не було. 
Стаж керівної роботи посадової особи - 47 років, попередня посада, яку займала посадова 
особа  - заступник директора ТОВ «КП «Укрбудшляхмашсервіс». Протягом останніх 5 років 
іншої посади на будь-яких інших підприємствах посадова особа не обіймала. Інформація про  
паспортні дані відсутня оскільки  посадова особа не надала згоди  на її розкриття.

Вища

Якубенко Павло Павлович

д/н, д/н, д/н

Голова Наглядової ради

фізична особа

1) посада

2) прізвище, ім'я, по батькові 
фізичної особи або повне 
найменування юридичної особи
3) паспортні дані фізичної особи 
(серія, номер, дата видачі, орган, 
який видав)* або код за ЄДРПОУ 
юридичної особи

4) рік народження**
5) освіта**

6) стаж керівної роботи (років)**

28.02.2006 безстроково8) дата обрання та термін, на який 
обрано
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1969

12
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**: ТОВ "ПоліІнвестГрупп", 
директор

9) опис:  Повноваження та обов’язки посадових осіб емітента встановлені Статутом Товариства 
та Положенням про Наглядову раду.  Винагорода, у т.ч. у натуральній формі емітентом не 
надавалася. Іншої посади на будь-яких інших підприємствах посадова особа не обіймала. 
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Змiн за звiтний перiод не було. 
Стаж керівної роботи посадової особи - 12 років, попередня посада, яку займала посадова 
особа  - директор ТОВ "ПоліІнвестГрупп".  Протягом останніх 5 років іншої посади на будь-яких 
інших підприємствах посадова особа не обіймала. Інформація про  паспортні дані відсутня 
оскільки  посадова особа не надала згоди  на її розкриття.

Вища

Шклярук Iгор Анатолiйович

д/н, д/н, д/н

Член Наглядової ради

фізична особа

1) посада

2) прізвище, ім'я, по батькові 
фізичної особи або повне 
найменування юридичної особи
3) паспортні дані фізичної особи 
(серія, номер, дата видачі, орган, 
який видав)* або код за ЄДРПОУ 
юридичної особи

4) рік народження**
5) освіта**

6) стаж керівної роботи (років)**

27.04.2007 безстроково8) дата обрання та термін, на який 
обрано

1958

25
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**: ПрАТ "Львівтурист", голова 
правління

9) опис:  Повноваження та обов’язки посадових осіб емітента встановлені Статутом Товариства 
та Положенням про Наглядову раду.  Винагорода, у т.ч. у натуральній формі емітентом не 
надавалася. Іншої посади на будь-яких інших підприємствах посадова особа не обіймала. 

Вища

Дацько Роман Михайлович

д/н, д/н, д/н

Член Наглядової ради

фізична особа

1) посада

2) прізвище, ім'я, по батькові 
фізичної особи або повне 
найменування юридичної особи
3) паспортні дані фізичної особи 
(серія, номер, дата видачі, орган, 
який видав)* або код за ЄДРПОУ 
юридичної особи

4) рік народження**
5) освіта**

6) стаж керівної роботи (років)**

28.02.2006 безстроково8) дата обрання та термін, на який 
обрано
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Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Змiн за звiтний перiод не було. 
Стаж керівної роботи посадової особи - 25 роки, попередня посада, яку займала посадова особа  - 
голова правління ПрАТ "Львівтурист". Протягом останніх 5 років іншої посади на будь-яких 
інших підприємствах посадова особа не обіймала. Інформація про  паспортні дані відсутня 
оскільки  посадова особа не надала згоди  на її розкриття.

1968

22
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**: ДП "НАЕК"Укренергоатом", 
віце-президент

9) опис:  Повноваження та обов’язки посадових осіб емітента встановлені Статутом Товариства 
та Положенням про Наглядову раду.  Винагорода, у т.ч. у натуральній формі емітентом не 
надавалася.  Іншої посади на будь-яких інших підприємствах посадова особа не обіймала. 
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Змiн за звiтний перiод не було. 
Стаж керівної роботи посадової особи - 22 роки, попередня посада, яку займала посадова особа  - 
віце-президент ДП "НАЕК"Укренергоатом". Протягом останніх 5 років іншої посади на будь-
яких інших підприємствах посадова особа не обіймала. Інформація про  паспортні дані відсутня 
оскільки  посадова особа не надала згоди  на її розкриття.

Вища

Український Вадим Євгенович

д/н, д/н, д/н

Член Наглядової ради

фізична особа

1) посада

2) прізвище, ім'я, по батькові 
фізичної особи або повне 
найменування юридичної особи
3) паспортні дані фізичної особи 
(серія, номер, дата видачі, орган, 
який видав)* або код за ЄДРПОУ 
юридичної особи

4) рік народження**
5) освіта**

6) стаж керівної роботи (років)**

11.12.2007 безстроково8) дата обрання та термін, на який 
обрано

1969

22
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**: ТОВ «КП 

Вища

Якубенко Володимир Павлович

д/н, д/н, д/н

Член Наглядової ради

фізична особа

1) посада

2) прізвище, ім'я, по батькові 
фізичної особи або повне 
найменування юридичної особи
3) паспортні дані фізичної особи 
(серія, номер, дата видачі, орган, 
який видав)* або код за ЄДРПОУ 
юридичної особи

4) рік народження**
5) освіта**

6) стаж керівної роботи (років)**
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«Укрбудшляхмашсервіс», фінансовий директор

9) опис:  Повноваження та обов’язки посадових осіб емітента встановлені Статутом Товариства 
та Положенням про Наглядову раду.  Винагорода, у т.ч. у натуральній формі емітентом не 
надавалася. Іншої посади на будь-яких інших підприємствах посадова особа не обіймала. 
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Змiн за звiтний перiод не було. 
Стаж керівної роботи посадової особи - 22 роки, попередня посада, яку займала посадова особа  - 
фінансовий директор ТОВ «КП «Укрбудшляхмашсервіс». Протягом останніх 5 років іншої 
посади на будь-яких інших підприємствах посадова особа не обіймала.Інформація про  паспортні 
дані відсутня оскільки  посадова особа не надала згоди  на її розкриття.

11.12.2007 безстроково8) дата обрання та термін, на який 
обрано

1960

23
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**: Заступник директора з 
економіки та фінансів ЗАТ «Трускавецькурорт»

9) опис:  Повноваження та обов’язки посадових осіб емітента встановлені Статутом Товариства. 
Винагорода, у т.ч. у натуральній формі емітентом не надавалася. Іншої посади на будь-яких 
інших підприємствах посадова особа не обіймала. Непогашеної судимості за корисливі та 
посадові злочини не має. Змiн за звiтний перiод не було. Стаж керівної роботи посадової особи - 
23 роки, попередня посада, яку займала посадова особа  - заступник директора з економіки та 
фінансів ЗАТ «Трускавецькурорт». Протягом останніх 5 років іншої посади на будь-яких інших 
підприємствах посадова особа не обіймала. Інформація про  паспортні дані відсутня оскільки  
посадова особа не надала згоди  на її розкриття.

Вища

Печніков Вадим Володимирович

д/н, д/н, д/н

Голова Ревізійної комісії

фізична особа

1) посада

2) прізвище, ім'я, по батькові 
фізичної особи або повне 
найменування юридичної особи
3) паспортні дані фізичної особи 
(серія, номер, дата видачі, орган, 
який видав)* або код за ЄДРПОУ 
юридичної особи

4) рік народження**
5) освіта**

6) стаж керівної роботи (років)**

02.03.2010 безстроково8) дата обрання та термін, на який 
обрано
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0

0
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**: д/н

9) опис:  Повноваження та обов’язки посадових осіб емітента встановлені Статутом Товариства, 
розмір виплаченої винагороди установлений згідно штатного розкладу та є конфіденційною 
інформацією. Винагорода у натуральній формі емітентом не надавалася. Іншої посади на будь-
яких інших підприємствах посадова особа не обіймала. Змiн за звiтний перiод не було.  
Інформація щодо непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини, стажу керівної 
роботи, попередніх посад та паспортних даних  посадової особи відсутня оскільки  посадова 
особа є юридичною особою.

д/н

Товариство з обмеженою відповідальністю 
«Трускавецькурорт-Алмаз»

д/н, 31802175д/н

Член Ревізійної комісії

юридична особа

1) посада

2) прізвище, ім'я, по батькові 
фізичної особи або повне 
найменування юридичної особи
3) паспортні дані фізичної особи 
(серія, номер, дата видачі, орган, 
який видав)* або код за ЄДРПОУ 
юридичної особи

4) рік народження**
5) освіта**

6) стаж керівної роботи (років)**

17.04.2009 безстроково8) дата обрання та термін, на який 
обрано

0

0
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**: д/н

9) опис:  Повноваження та обов’язки посадових осіб емітента встановлені Статутом Товариства, 
розмір виплаченої винагороди установлений згідно штатного розкладу та є конфіденційною 
інформацією. Винагорода у натуральній формі емітентом не надавалася. Іншої посади на будь-
яких інших підприємствах посадова особа не обіймала. Змiн за звiтний перiод не було.  
Інформація щодо непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини, стажу керівної 
роботи, попередніх посад та паспортних даних  посадової особи відсутня оскільки  посадова 

д/н

Товариство з обмеженою відповідальністю 
«Трускавецькурорт-Реклама»

д/н, 32599982д/н

Член Ревізійної комісії

юридична особа

1) посада

2) прізвище, ім'я, по батькові 
фізичної особи або повне 
найменування юридичної особи
3) паспортні дані фізичної особи 
(серія, номер, дата видачі, орган, 
який видав)* або код за ЄДРПОУ 
юридичної особи

4) рік народження**
5) освіта**

6) стаж керівної роботи (років)**

28.02.2006 безстроково8) дата обрання та термін, на який 
обрано
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особа є юридичною особою.

1954

9
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**: ТОВ «КТБП№3», головний 
бухгалтер

9) опис:  Повноваження та обов’язки посадової особи емітента встановлені посадовою 
інструкцією, розмір виплаченої винагороди установлений згідно штатного розкладу та є 
конфіденційною інформацією. Винагорода у натуральній формі емітентом не надавалася. Іншої 
посади на будь-яких інших підприємствах посадова особа не обіймала. Непогашеної судимості за 
корисливі та посадові злочини не має. Змiн за звiтний перiод не було. Стаж керівної роботи 
посадової особи - 9 років, попередня посада, яку займала посадова особа –  головний бухгалтер 
ТОВ «КТБП№3». Протягом останніх 5 років іншої посади на будь-яких інших підприємствах 
посадова особа не обіймала. Інформація про  паспортні дані відсутня оскільки  посадова особа не 
надала згоди  на її розкриття.

Вища

Іоніна Тетяна Миколаївна

д/н, д/н, д/н

Головний бухгалтер

фізична особа

1) посада

2) прізвище, ім'я, по батькові 
фізичної особи або повне 
найменування юридичної особи
3) паспортні дані фізичної особи 
(серія, номер, дата видачі, орган, 
який видав)* або код за ЄДРПОУ 
юридичної особи

4) рік народження**
5) освіта**

6) стаж керівної роботи (років)**

06.03.2008 безстроково8) дата обрання та термін, на який 
обрано

1968

9
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**: Філія ЗАТ 
"Трускавецькурорт" санаторій "Алмаз", головний лікар-директор

Вища

Драновський Андріан Львович

д/н, д/н, д/н

Член Ради директорiв - директор з медичної роботи

фізична особа

1) посада

2) прізвище, ім'я, по батькові 
фізичної особи або повне 
найменування юридичної особи
3) паспортні дані фізичної особи 
(серія, номер, дата видачі, орган, 
який видав)* або код за ЄДРПОУ 
юридичної особи

4) рік народження**
5) освіта**

6) стаж керівної роботи (років)**

27.04.2012 безстроково8) дата обрання та термін, на який 
обрано
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9) опис:  Повноваження та обов’язки посадових осіб емітента встановлені Статутом Товариства 
та Положенням про  Виконавчий орган. Розмір виплаченої винагороди установлений згідно 
штатного розкладу та є конфіденційною інформацією. Винагорода у натуральній формі 
емітентом не надавалася. Протягом звітного періоду іншої посади на будь-яких інших 
підприємствах посадова особа не обіймала. Непогашеної судимості за корисливі та посадові 
злочини не має. Змін не було.  Стаж керівної роботи посадової особи – 9 років, попередня посада, 
яку займала посадова особа  - головний лікар-директор філії ЗАТ "Трускавецькурорт" санаторій 
"Алмаз". Протягом останніх 5 років іншої посади на будь-яких інших підприємствах посадова 
особа не обіймала. Інформація про  паспортні дані відсутня оскільки  посадова особа не надала 
згоди  на її розкриття.

1968

8
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**: Відділ регіонального розвитку 
ТзОВ "Ріксос-Прикарпаття" (м.Київ), директор з маркетингу

9) опис:  Повноваження та обов’язки посадових осіб емітента встановлені Статутом Товариства 
та Положенням про  Виконавчий орган. Розмір виплаченої винагороди установлений згідно 
штатного розкладу та є конфіденційною інформацією. Винагорода у натуральній формі 
емітентом не надавалася. Протягом звітного періоду іншої посади на будь-яких інших 
підприємствах посадова особа не обіймала. Непогашеної судимості за корисливі та посадові 
злочини не має.Змін не було. Стаж керівної роботи посадової особи – 8 років, попередня посада, 
яку займала посадова особа  - директор з маркетингу відділу регіонального розвитку ТзОВ 
"Ріксос-Прикарпаття" (м.Київ).  Протягом останніх 5 років іншої посади на будь-яких інших 
підприємствах посадова особа не обіймала. Інформація про  паспортні дані відсутня оскільки  
посадова особа не надала згоди  на її розкриття.

Вища

Дембіцька Марина Дмитрівна

д/н, д/н, д/н

Член Ради директорів - директор з реалізації та маркетингу

фізична особа

1) посада

2) прізвище, ім'я, по батькові 
фізичної особи або повне 
найменування юридичної особи
3) паспортні дані фізичної особи 
(серія, номер, дата видачі, орган, 
який видав)* або код за ЄДРПОУ 
юридичної особи

4) рік народження**
5) освіта**

6) стаж керівної роботи (років)**

27.04.2012 безстроково8) дата обрання та термін, на який 
обрано
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1971

8
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**: ЗАТ "Трускавецькурорт", 
заступник директора з комерційних питань

9) опис:  Повноваження та обов’язки посадових осіб емітента встановлені Статутом Товариства 
та Положенням про  Виконавчий орган. Розмір виплаченої винагороди установлений згідно 
штатного розкладу та є конфіденційною інформацією. Винагорода у натуральній формі 
емітентом не надавалася. Протягом звітного періоду іншої посади на будь-яких інших 
підприємствах посадова особа не обіймала. Непогашеної судимості за корисливі та посадові 
злочини не має. Змін не було.  Стаж керівної роботи посадової особи – 8 років, попередня посада, 
яку займала посадова особа  - заступник директора з комерційних питань ЗАТ 
"Трускавецькурорт".  Протягом останніх 5 років іншої посади на будь-яких інших підприємствах 
посадова особа не обіймала. Інформація про  паспортні дані відсутня оскільки  посадова особа не 
надала згоди  на її розкриття.

Вища

Сирватка Володимир Романович

д/н, д/н, д/н

Член Ради директорiв - директор з комерційних питань

фізична особа

1) посада

2) прізвище, ім'я, по батькові 
фізичної особи або повне 
найменування юридичної особи
3) паспортні дані фізичної особи 
(серія, номер, дата видачі, орган, 
який видав)* або код за ЄДРПОУ 
юридичної особи

4) рік народження**
5) освіта**

6) стаж керівної роботи (років)**

27.04.2012 безстроково8) дата обрання та термін, на який 
обрано

1975

3
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**: ЗАТ "Трускавецькурорт", 
начальник відділу приймання та розміщення відпочиваючих

9) опис:  Повноваження та обов’язки посадових осіб емітента встановлені Статутом Товариства 

Вища

Мечиташвілі Вікторія Олександрівна

д/н, д/н, д/н

Член Ради директорiв - директор із загальних питань

фізична особа

1) посада

2) прізвище, ім'я, по батькові 
фізичної особи або повне 
найменування юридичної особи
3) паспортні дані фізичної особи 
(серія, номер, дата видачі, орган, 
який видав)* або код за ЄДРПОУ 
юридичної особи

4) рік народження**
5) освіта**

6) стаж керівної роботи (років)**

27.04.2012 безстроково8) дата обрання та термін, на який 
обрано

© SMA 303229402013 р. 



та Положенням про  Виконавчий орган. Розмір виплаченої винагороди установлений згідно 
штатного розкладу та є конфіденційною інформацією. Винагорода у натуральній формі 
емітентом не надавалася. Протягом звітного періоду іншої посади на будь-яких інших 
підприємствах посадова особа не обіймала. Непогашеної судимості за корисливі та посадові 
злочини не має. Змін не було.  Стаж керівної роботи посадової особи – 3 роки, попередня посада, 
яку займала посадова особа  - начальник відділу приймання та розміщення відпочиваючих ЗАТ 
"Трускавецькурорт". Протягом останніх 5 років іншої посади на будь-яких інших підприємствах 
посадова особа не обіймала. Інформація про  паспортні дані відсутня оскільки  посадова особа не 
надала згоди  на її розкриття.
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