
                                                                              ПАТ « Ужгородське АТП 12107»  Код- 03114017
Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата 
прийняття 

рішення

Зміни 
(призначено або 

звільнено)
Посада

Прізвище, ім'я, по батькові 
фізичної особи або повне 

найменування юридичної особи

Паспортні дані фізичної особи 
(серія, номер, дата видачі, орган, 

який видав) або 
ідентифікаційний код за 

ЄДРПОУ юридичної особи

Володіє часткою у 
статутному капіталі 

емітента (у відсотках)

1 2 3 4 5 6
15.03.2012р звільнено Голова наглядової ради Русин Василь Михайлович ВО №336108 виданий 07.10.1997 

року Ужгородським МВ УМВС 
України в Закарпатській області

1,0750

Зміст інформації:
Рішення про звільнення прийнято загальними зборами акціонерів. Протокол № 14 від 15.03.2012року.Посаду Голови наглядової ради обіймав з 2000 року по 15.03.2012р. 
Обіймав посади :ПАТ « Ужгородське АТП 12107»- водій (з 1981р.). Володіє часткою в статутному капіталі емітента- 1,0750%. Дана посадова особа не має непогашеної 
судимості за посадові та корисливі злочини.

15.03.2012 звільнено Член наглядової ради Козун Андрій Володимирович ВО №269961виданий 23.11.2006 
року Ужгородським МВ УМВС 
України в Закарпатській області

0,0052

Зміст інформації:
Рішення про звільнення прийнято загальними зборами акціонерів. Протокол № 14 від 15.03.2012року.  Посаду члена наглядової ради обіймав з 14.05.2010р. по 
15.03.2012р. Обіймав посади: УЖНУ- студент з 2007 року. Володіє часткою в статутному капіталі емітента- 0,0052%. Дана посадова особа не має непогашеної судимості 
за посадові та корисливі злочини.

15.03.2012 звільнено Член наглядової ради Поштак Людмила Миколаївна ВО №436478 виданий 09.03.1998 
року Ужгородським МВ УМВС 
України в Закарпатській області

0,0116

Зміст інформації:
Рішення про звільнення прийнято загальними зборами акціонерів. Протокол № 14 від 15.03.2012року.  Посаду члена наглядової ради обіймала з 14.05.2010р. по 
15.03.2012р. Обіймала посади: ВАТ «Ужгородське АТП 12107»- завідуюча кафе( з09.1998 по11.2006 р.р.); з 11.2006- по теперішній час - приватний підприємець. Володіє 
часткою в статутному капіталі емітента- 0,0116%. Дана посадова особа не має непогашеної судимості за посадові та корисливі злочини. 

15.03.2012 Призначено Голова наглядової ради Андріїв Андрій Євстахович ВО №229518 виданий 04.02.1997 
року Ужгородським МВ УМВС 
України в Закарпатській області

34,2237

Зміст інформації:
Рішення про призначення прийнято загальними зборами акціонерів. Протокол № 14 від 15.03.2012року.  Призначено терміном на п’ять років. Обіймав посади: з2000р. - 
по теперішній час - приватний підприємець, та з 2005р. по теперішній час – голова асоціації приватних підприємців «Євротек». Володіє часткою в статутному капіталі 
емітента- 34,2237%. Дана посадова особа не має непогашеної судимості за посадові та корисливі злочини. 


