
Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію) 
 

 
(дата реєстрації емітентом електронного 

документа) 

 
(вихідний реєстраційний номер 

електронного документа) 

 

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог 

Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням 

Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, 

зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із 

змінами). 

 

Директор    Козун В.І. 
(посада)  (підпис)  (прізвище та ініціали керівника) 

 

 

 

 

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати 

фонду операцій з нерухомістю) емітента 

 
І. Загальні відомості 

 

1. Повне найменування емітента 

 АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УЖГОРОДСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ 

ПІДПРИЄМСТВО 12107" 

2. Організаційно-правова форма 

 Акціонерне товариство 

3. Місцезнаходження 

 88015 Закарпатська обл., м. Ужгород, вул. Радіщева, 2 

4. Ідентифікаційний код юридичної особи 

 03114017 

5. Міжміський код та телефон, факс 

 (0312) 66-33-07, (0312) 22-25-83 

6. Адреса електронної пошти 

 atp12107@ukr.net 

7. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та 

номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги 

на фондовому ринку, особи, яка здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені 

учасника фондового ринку 

  

 

ІІ. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)  

 

Повідомлення розміщено на власному 

веб-сайті учасника фондового ринку   

 (адреса сторінки) (дата) 



Відомості про набуття прямо або опосередковано особою (особами, що діють спільно) з урахуванням кількості акцій, які належать їй 

та її афілійованим особам, домінуючого контрольного пакета акцій 
 

№ з/п 

Дата повідомлення 

емітента особою, 

що здійснює облік 

права власності на 

акції в 

депозитарній 

системі, або 

акціонером 

(власником) 

Повне найменування юридичної особи - 

власника (власників) або прізвище, ім'я, по 

батькові (за наявності) - фізичної особи - 

власника (власників) пакета акцій 

Ідентифікаційний код згідно з 

Єдиним державним реєстром 

юридичних осіб, фізичних осіб - 

підприємців та громадських 

формувань (для юридичної особи - 

резидента), код/номер з 

торговельного, банківського чи 

судового реєстру, реєстраційного 

посвідчення місцевого органу влади 

іноземної держави про реєстрацію 

юридичної особи (для юридичної 

особи - нерезидента) 

Розмір частки 

акціонера 

(власника) до 

зміни (у 

відсотках до 

статутного 

капіталу) 

Розмір частки 

акціонера (власника) 

після зміни (у 

відсотках до 

статутного капіталу) 

1 2 3 4 5 6 

1 05.12.2019 Шкрібляк Андрій Миколайович, Ваган Крістіна 

Юліївна, Лакуста Ярослав Васильович 

 68,13502 95,526681 

Зміст інформації: 

Товариство 05.12.2019 р. отримало від Шкрібляка Андрія Миколайовича, який є уповноваженою особою, що діє на підставі договору про реалізацію прав за акціями від 

04 грудня 2019 року, укладеним між Ваган Крістіною Юліївною, Лакустою Ярославом Васильовичем та Шкрібляком Андрієм Миколайовичем про те, що 04 грудня 2019 

року Ваган Крістіною Юліївною було набуто 14 203 537 (чотирнадцять мільйонів двісті три тисячі п'ятсот тридцять сім) штук простих іменних акцій Товариства. Також, 

Ваган Крістіною Юліївною, Лакустою Ярославом Васильовичем та Шкрібляком Андрієм Миколайовичем 04 грудня 2019 року було укладено договір про реалізацію прав 

за акціями, таким чином, особами, що діють спільно, було набуто право власності на домінуючий контрольний пакет акцій Товариства у розмірі 49 533 935 (сорок дев'ять 

мільйонів п'ятсот тридцять три тисячі дев'ятсот тридцять п'ять) штук простих іменних акцій Товариства, що становить 95,526681% від загальної кількості розміщених 

Товариством простих іменних акцій. До дати набуття домінуючого контрольного пакету акцій, особи, що діють спільно, володіли часткою у розмірі 68,13502% від 

загальної кількості акцій.  

Найвища ціна акції, за якою особи, що діють спільно, прямо придбавали акції Товариства протягом 12 місяців, що передують даті  набуття домінуючого контрольного 

пакета акцій включно з датою набуття становить 0,01 грн. (нуль гривень одна копійка) за одну акцію. Особи, що діють спільно, протягом 12 місяців, що передують даті 

набуття домінуючого контрольного пакета акцій, включно з датою набуття опосередковано не придбавали акції Товариства. 

Дата набуття особами, що діють спільно, домінуючого контрольного пакета акцій Товариства: 04 грудня 2019 року. 

Розмір частки власників акцій в загальній кількості акцій до і після набуття право власності на домінуючий контрольний пакет акцій:  

1) розмір частки Ваган Крістіни Юліївни до набуття - 0%, після набуття - 27,391661% від загальної кількості простих іменних акцій Товариства; розмір частки в загальній 

кількості голосуючих акцій до змін розміру пакету акцій - 0%; інформації про розмір частки в загальній кількості голосуючих акцій після зміни розміру пакету немає в 

наявності;  

2) розмір частки Лакусти Ярослава Васильовича до і після набуття - 36,95646% від загальної кількості простих іменних акцій Товариства; розмір частки в загальній 

кількості голосуючих акцій до та після зміни розміру пакету немає в наявності;  

3) розмір частки Шкрібляка Андрія Миколайовича до і після набуття - 31,17856% від загальної кількості простих іменних акцій Товариства; розмір частки в загальній 

кількості голосуючих акцій до та після зміни розміру пакету немає в наявності. 

 


