
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    Полосухін В.І. 
(посада)  (підпис)  (прізвище та ініціали керівника) 

 МП  

27.04.2015 

(дата) 

 
 

 
 

 

 

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати 

фонду операцій з нерухомістю) емітента 

 
І. Загальні відомості 

 
1. Повне найменування емітента 

 Публічне акціонерне товариство "Завод "Часівоярські автобуси" 
2. Організаційно-правова форма 

 Публічне акціонерне товариство 

3. Місцезнаходження 

 84551 місто Часів Яр, вул. Зелена, буд. 1 

4. Код за ЄДРПОУ 
 01350251 

5. Міжміський код та телефон, факс 
 (0627)483797, (0627)483766 

6. Електронна поштова адреса 

 office@ruta-bus.com 

 

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

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 27.04.2015 

 (дата) 

2. Повідомлення  Бюлетень "Бюлетень. Цінні папери України"   

 опубліковано у (номер та найменування офіційного друкованого видання)  (дата) 

3. Повідомлення розміщено на сторінці  в мережі Інтернет  

 (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 або 

повне найменування юридичної 

особи 

Паспортні дані фізичної особи (серія, 

номер, дата видачі, орган, який 

видав) або код за ЄДРПОУ 

юридичної особи 

Розмір частки 

в статутному 

капіталі 

емітента (у 

відсотках) 

1 2 3 4 5 6 

24.04.2015 припинено 

повноваження 

Голова ревізійної комісії Лисенко Марія Василівна - - 

 - 

0 

Зміст інформації: 

Загальними зборами ПАТ "Завод "Часівоярські автобуси" 24.04.2015р. було прийнято рішення про дострокове припинення повноважень Голови ревізійної комісії 

Лисенко Марії Василівни (протокол №1) у зв'язку із її виїздом на постійне проживання до іншої місцевості та неможливості у зв'язку з цим виконувати обов'язки 

посадової особи Товариства. Посадова особа згоди на розкриття паспортних даних не надала. Володіє 1 (однією) акцією Товариства номінальною вартістю 0,25грн. 

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. На посаді перебувала з 11.04.2011 року по 24.04.2015р. 

24.04.2015 припинено 

повноваження 

Член ревізійної комісії Галка Ганна Євгеніївна - - 

 - 

0 

Зміст інформації: 

Загальними зборами ПАТ "Завод "Часівоярські автобуси" 24.04.2015р. було прийнято рішення про дострокове припинення повноважень Члена ревізійної комісії Галки 

Ганни Євгеніївни (протокол №1) у зв'язку із тим, що з поважної причини припиняються повноваження голови ревізійної комісії та неможливістю обрати окремого члена 

ревізійної комісії кумулятивним голосуванням. Посадова особа згоди на розкриття паспортних даних не надала. Володіє 1 (однією) акцією Товариства номінальною 

вартістю 0,25грн. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. На посаді перебувала з 18.03.2011 року по 24.04.2015р. 

24.04.2015 припинено 

повноваження 

Член ревізійної комісії Комаровська Галина Анатоліївна - - 

 - 

0 

Зміст інформації: 

Загальними зборами ПАТ "Завод "Часівоярські автобуси" 24.04.2015р. було прийнято рішення про дострокове припинення повноважень Члена ревізійної комісії 

Комаровської Галини Анатоліївни (протокол №1) у зв'язку із тим, що з поважної причини припиняються повноваження голови ревізійної комісії та неможливістю обрати 

окремого члена ревізійної комісії кумулятивним голосуванням. Посадова особа згоди на розкриття паспортних даних не надала. Володіє 1 (однією) акцією Товариства 

номінальною вартістю 0,25грн. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. На посаді перебувала з 18.03.2011 року по 24.04.2015р. 

24.04.2015 обрано Голова ревізійної комісії  Комаровська Галина Анатоліївна - - 

 - 

0 

Зміст інформації: 

Загальними зборами ПАТ "Завод "Часівоярські автобуси" 24.04.2015р. було прийнято рішення про обрання до складу ревізійної комісії Комаровської Галини Анатоліївна 

(протокол №1) у зв'язку із припиненням повноважень попереднього складу ревізійної комісії товариства. Того ж дня 24.04.2015р.  ревізійною комісією товариства було 

прийнято рішення про обрання Комаровської Г.А. головою ревізійної комісії. Посадова особа згоди на розкриття паспортних даних не надала. Володіє 1 (однією) акцією 

Товариства номінальною вартістю 0,25грн. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Інші посади, які обіймала протягом останніх п'яти років: з 

12.07.2007р. - бухгалтер матеріального відділу ВАТ "Часівоярський ремонтний завод", з 01.03.2013 по цей час - заступник головного бухгалтера ПАТ "Завод 

"Часівоярські автобуси". Призначено строком на 5 років. 

 

24.04.2015 обрано Член ревізійної комісії Корнілов Олександр Федорович - - 

 - 

0 



Зміст інформації: 

Загальними зборами ПАТ "Завод "Часівоярські автобуси" 24.04.2015р. було прийнято рішення про обрання до складу ревізійної комісії Корнілова Олександра 

Федоровича (протокол №1) у зв'язку із припиненням повноважень попереднього складу ревізійної комісії товариства. Посадова особа згоди на розкриття паспортних 

даних не надала. Акціями Товариства не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Інші посади, які обіймала протягом останніх п'яти 

років: з 2009 по цей час працює  начальником виробничо-технічного відділу ПАТ "Завод "Часівоярські автобуси". Призначено строком на 5 років. 

 

24.04.2015 обрано Член Ревізійної комісії Царенко Інеса Борисівна - - 

 - 

0 

Зміст інформації: 

Загальними зборами ПАТ "Завод "Часівоярські автобуси" 24.04.2015р. було прийнято рішення про обрання до складу ревізійної комісії Царенко Інесу Борисівну 

(протокол №1) у зв'язку із припиненням повноважень попереднього складу ревізійної комісії товариства. Посадова особа згоди на розкриття паспортних даних не надала. 

Акціями Товариства не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Інші посади, які обіймала протягом останніх п'яти років: з 2012 р. 

працювала в ПАТ "Гарант" заступником директора з персоналу; з 19.03.2012р. по 09.07.2012р. - Часівоярська міська лікарня №3, секретар; з 11.07.2012р. по цей час - 

інспектор з кадрів ПАТ "Завод "Часівоярські автобуси". Призначено строком на 5 років. 

 


