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Текст повідомлення: 

Звільнено. 

Згідно з Наказом Генерального директора (№б/н від 05.03.2013р.) звільнити  05.03.2013р. 

з посади Головного бухгалтера Усову Наталiю Валентинiвну (паспорт МВ 256512 виданий 

05.01.2005р. Iзюмським МРВ УМВСУ в Харкiвськiй обл.)  на підставі її заяви за власним 

бажанням. Акціями не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. 

Перебувала на посаді протягом 2 років 6 місяців. 

Згідно з рішенням Наглядової Ради  (Протокол б/н від 05.03.2013 р.) звільнити  

05.03.2013р. з посади Генерального директора Лісового Сергія Федоровича  (паспорт ММ 

537625 виданий 08.06.2000р. Балаклійським РВ УМВС України в Харкiвської обл.)  на підставі 

його заяви за власним бажанням. Акціями не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та 

посадові злочини не має. Перебував на посаді протягом 4 місяців. 

Призначено. 

Згідно з Наказом Генерального директора (№б/н від 05.03.2013р.) призначити з  

06.03.2013р. на посаду Головного бухгалтера Мироненко Людмилу Михайлівну (паспорт АВ 

648389 виданий 11.06.2005 р. Хмільницьким МРВ УМВС України у Вінницькій обл.) на 

підставі заяви про призначення. Особу призначено безстроково. Акціями не володіє. 

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Раніше працювала: ТОВ 

«Агро-Еко ХХІ плюс» - юрист; ТОВ «Агрікор Холдинг» - аудитор; ТОВ «Хмільницьке» - 

юрист; СТОВ ім. Мічуріна (Миколаївський район Одеської обл.) – юрист; ДП 

«Агропромцукор» ТОВ фірма «Астарта-Київ» - диспетчер, юрист, Мар’янівська сільська рада 

Хмільницького району Вінницького району – Голова сільської ради, секретар виконавчого 

комітету сільської ради; Подорожнянська ЗОШ І-ІІ ступенів Хмільницького району Вінницької 

області – старша вожата. 

Згідно з рішенням Наглядової Ради  (Протокол б/н від 05.03.2013 р.) призначити з  

06.03.2013р. на посаду Генерального директора Смирнова Олексія Валентиновича (паспорт СН 

363966 виданий 19.12.1996р. Дарницьким РУ ГУМВС України в м. Києві) на підставі заяви про 

прийняття його  на посаду Генерального директора Товариства строком до 31.12.2013р. 

Акціями не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Раніше 

працював: ТОВ «Агро-Еко ХХІ плюс» - директор; філія «Лактіс» ДП «Аромат» - заступник 

директора з сировини; СТОВ «Союз-3» Новопокровське відділення  - виконавчий директор; 

ТОВ «Агрікор Холдинг» - заступник директора з фінансових питань; ТОВ «Злагода» - 

директор(за сумісництвом); СТОВ ім. Мічуріна – директор (за сумісництвом); ТОВ «Українські 

Аграрні Інвестиції» – фахівець з основної діяльності; ДП «Агропромцукор» - заступник 

директора по економіці і фінансах; ВАТ «Арма-Лізинг» - провідний експерт з лізингу, 

заступник Голови правління; ДП «Лізингова компанія «Укрексімлізинг» - головний експерт 

відділу лізингових операцій; Міжрегіональний центр перепідготовки військовослужбовців – 

старший викладач відділення малого бізнесу та інформаційних технологій; МНВП «Оберон» - 

головний інженер-заступник керівника підприємства; Організація орендаторів «Агат» - 

заступник директора з комерційних питань; військовий службовець. 

Особа, вказана нижче, підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомленні, 

та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства:  Генеральний директор Смирнов 

Олексій Валентинович. 
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