
Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію) 

Підтверджую ідентичність електронної та 
паперової форм інформації, що подається до 
Комісії, та достовірність інформації, наданої для 
розкриття в загальнодоступній інформаційній 
базі даних Комісії.  
 

Директор       Павлик Омелян Андрiйович 

(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника) 

  М.П.  
24.11.2016 

(дата) 
 
Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з 

нерухомістю) емітента 

I. Загальні відомості 

1. Повне найменування емітента 

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ЛЬВIВСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПIДПРИЄМСТВО 
"АГРОТРАНССЕРВIС" 

2. Організаційно-правова форма 

Публічне акціонерне товариство 

3. Місцезнаходження 

79040, м.Львiв, вул.Городоцька, 367-А 

4. Код за ЄДРПОУ 

13830007 

5. Міжміський код та телефон, факс 

032/297-15-18 032/297-15-19 

6. Електронна поштова адреса 

atp@ur.lviv.ua 
 

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

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 24.11.2016 

 (дата) 

2. Повідомлення опубліковано у* №222 Газета "Бюлетень. Цiннi папери" 25.11.2016 

 (номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата) 

3. Повідомлення розміщено на 
сторінці www.agrotransservice.bfg.lviv.ua в мережі 

Інтернет 25.11.2016 

 (адреса сторінки)  (дата) 



Відомості про зміну складу посадових осіб емітента 

Дата 
вчинення 

дії 

Зміни 
(призначено, 

звільнено, обрано 
або припинено 
повноваження) 

Посада 

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

юридичної особи 

Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний 
код за ЄДРПОУ юридичної особи 

Розмір 
частки в 

статутному 
капіталі 

емітента (у 
відсотках) 

1 2 3 4 5 6 

23.11.2016 припинено 
повноваження 

Голова 
Наглядової 

ради  
Лаврик Наталiя Орестiвна  * * 

* 17.2257 

Зміст інформації: 

Згiдно з рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв (протокол №4 вiд 23.11.2016) посадова особа Голова Наглядової ради - Лаврик Наталiя 
Орестiвна (особа не надала згоди на розкриття паспортних даних) припиняє повноваження на посадi 23.11.2016; частка в статутному капiталi 
17,2257%; розмiр пакета акцiй, якою особа володiє в статутному капiталi емiтента в грошовому еквiвалентi становить 32556,50 грн.; на 
займанiй посадi перебував 3 роки; непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має. 

23.11.2016 припинено 
повноваження 

Член 
Наглядової 

ради 
Чех Андрiй Володимирови * * 

* 0 

Зміст інформації: 

Згiдно з рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв (протокол №4 вiд 23.11.2016) посадова особа Член Наглядової ради - Чех Андрiй 
Володимирович (особа не надала згоди на розкриття паспортних даних) припиняє повноваження на посадi 23.11.2016; часткою в статутному 
капiталi не володiє; на займанiй посадi перебував 3 роки; непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має. 

23.11.2016 припинено 
повноваження 

Член 
Наглядової 

ради  

Представник ТОВ 
"БАЛТIК ФIНАНС 
ГРУП"- Фесенко 

Ростислав Iгорович 

* * 
* 28.0303 

Зміст інформації: 

Згiдно з рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв (протокол №4 вiд 23.11.2016) посадова особа Член Наглядової ради - Представник ТОВ 



Дата 
вчинення 

дії 

Зміни 
(призначено, 

звільнено, обрано 
або припинено 
повноваження) 

Посада 

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

юридичної особи 

Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний 
код за ЄДРПОУ юридичної особи 

Розмір 
частки в 

статутному 
капіталі 

емітента (у 
відсотках) 

1 2 3 4 5 6 

"БАЛТIК ФIНАНС ГРУП"- Фесенко Ростислав Iгорович (особа не надала згоди на розкриття паспортних даних) припиняє повноваження на 
посадi 23.11.2016; частка в статутному капiталi 28.0303%; розмiр пакета акцiй, якою особа володiє в статутному капiталi емiтента в грошовому 
еквiвалентi становить 52977.25 грн.; на займанiй посадi перебував 3 роки; непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має. 

23.11.2016 набуто 
повноважень 

Голова 
Наглядової 

ради 

Представник ТОВ 
"БАЛТIК ФIНАНС 
ГРУП"- Фесенко 

Ростислав Iгорович 

* * 
* 28.0303 

Зміст інформації: 

Згiдно з рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв (протокол №4 вiд 23.11.2016) посадова особа - Представник ТОВ "БАЛТIК ФIНАНС ГРУП"- 
Фесенко Ростислав Iгорович (особа не надала згоди на розкриття паспортних даних) набув повноважень Голови Наглядової ради з 23.11.2016; 
частка в статутному капiталi 28.0303%; розмiр пакета акцiй, якою особа володiє в статутному капiталi емiтента в грошовому еквiвалентi 
становить 52977.25 грн.; непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має. 

23.11.2016 набуто 
повноважень 

Член 
Наглядової 

ради 
Лаврик Наталiя Орестiвна  * * 

* 17.2257 

Зміст інформації: 

Згiдно з рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв (протокол №4 вiд 23.11.2016) посадова особа - Лаврик Наталiя Орестiвна (особа не надала 
згоди на розкриття паспортних даних) набула повноважень Члена Наглядової ради з 23.11.2016; частка в статутному капiталi 17,2257%; розмiр 
пакета акцiй, якою особа володiє в статутному капiталi емiтента в грошовому еквiвалентi становить 32556,50 грн.; непогашених судимостей за 
корисливi та посадовi злочини не має. 

23.11.2016 набуто 
повноважень 

Член 
Наглядової 

ради 

Чех Андрiй 
Володимирович  

* * 
* 0 



Дата 
вчинення 

дії 

Зміни 
(призначено, 

звільнено, обрано 
або припинено 
повноваження) 

Посада 

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

юридичної особи 

Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний 
код за ЄДРПОУ юридичної особи 

Розмір 
частки в 

статутному 
капіталі 

емітента (у 
відсотках) 

1 2 3 4 5 6 

Зміст інформації: 

Згiдно з рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв (протокол №4 вiд 23.11.2016) посадова особа - Лаврик Наталiя Орестiвна (особа не надала 
згоди на розкриття паспортних даних) набула повноважень Члена Наглядової ради з 23.11.2016; часткою в статутному капiталi не володiє; 
непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має. 

23.11.2016 обрано Ревiзор Недовiз Наталiя Євгенiвна  * * 
* 0 

Зміст інформації: 

Згiдно з рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв (протокол №4 вiд 23.11.2016) обрана посадова особа Ревiзор - Недовiз Наталiя Євгенiвна 
(особа не надала згоди на розкриття паспортних даних) з 23.11.2016; часткою в статутному капiталi не володiє; непогашених судимостей за 
корисливi та посадовi злочини не має. 

23.11.2016 припинено 
повноваження Директор Павлик Омелян 

Андрiйович 
* * 
* 0 

Зміст інформації: 

Згiдно з рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв (протокол №4 вiд 23.11.2016) посадова особа Директор - Павлик Омелян Андрiйович (особа не 
надала згоди на розкриття паспортних даних) припиняє повноваження на посадi 23.11.2016; часткою в статутному капiталi не володiє; на 
займанiй посадi перебував 3 роки; непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має. 

23.11.2016 набуто 
повноважень Директор Павлик Омелян Андрiйови * * 

* 0 

Зміст інформації: 

Згiдно з рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв (протокол №4 вiд 23.11.2016) посадова особа Директор - Павлик Омелян Андрiйович (особа не 
надала згоди на розкриття паспортних даних) набув повноважень з 23.11.2016; часткою в статутному капiталi не володiє; непогашених 
судимостей за корисливi та посадовi злочини не має. 
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