
Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні 

цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента 

(для опублікування в офіційному друкованому виданні) 

I. Загальні відомості 

1. Повне найменування емітента 
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

"ЧЕРКАСИ-АВТО"  

2. Код за ЄДРПОУ 05390402 

3. Місцезнаходження 
19632, Черкаська область, Черкаський район, с. 

Степанки, Смiлянське шосе, 8-й км, буд. 4 

4. Міжміський код, телефон та факс (0472)55-99-59 (0472)55-99-58 

5. Електронна поштова адреса butevich@auto.cherkassy.net 

6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка 

додатково використовується емітентом для 

розкриття інформації 

http://cherkassy-avto.ukravto.ua 

7. Вид особливої інформації Зміна складу посадових осіб емітента 

II. Текст повідомлення 

Рiшення про припинення повноважень прийнято Загальними зборами акцiонерiв ПАТ 

"ЧЕРКАСИ-АВТО" 09.04.2015 р. Припинення повноважень посадової особи виконано на пiдставi 

змiни складу Наглядової Ради Товариства (протокол рiчних Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ 

"ЧЕРКАСИ-АВТО" вiд 09.04.2015). Посадова особа Васадзе Вахтанг Тарiелович (паспорт: серiя 

СН номер 127347 виданий 27.06.1996 р. Старокиївським РУ ГУ МВС України в м. Києвi), яка 

займала посаду Голова Наглядової ради, припинила повноваження. Володiє часткою в статутному 

капiталi емiтента 0,0003%. Володiє пакетом акцiй емiтента у розмiрi 10 грн. Непогашеної 

судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на 

посадi: 3 роки. 

Рiшення про припинення повноважень прийнято Загальними зборами акцiонерiв ПАТ 

"ЧЕРКАСИ-АВТО" 09.04.2015 р. Припинення повноважень посадової особи виконано на пiдставi 

змiни складу Наглядової Ради Товариства (протокол рiчних Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ 

"ЧЕРКАСИ-АВТО" вiд 09.04.2015). Посадова особа Козiс Олександр Миколайович (паспорт: серiя 

СН номер 183291 виданий 14.05.1996 р. Печерським РУ ГУ МВС в м. Києвi), яка займала посаду 

Член Наглядової ради, припинила повноваження. Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 

0%. Володiє пакетом акцiй емiтента у розмiрi 0 грн. Непогашеної судимостi за корисливi та 

посадовi злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посадi: 3 роки. 

Рiшення про припинення повноважень прийнято Загальними зборами акцiонерiв ПАТ 

"ЧЕРКАСИ-АВТО" 09.04.2015 р. Припинення повноважень посадової особи виконано на пiдставi 

змiни складу Наглядової Ради Товариства (протокол рiчних Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ 

"ЧЕРКАСИ-АВТО" вiд 09.04.2015). Посадова особа Бей Наталiя олександрiвна (паспорт: серiя СО 

номер 172271 виданий 01.07.1999 р. Мiнське РУ ГУ МВС України в м. Києвi), яка займала посаду 

Член Наглядової ради, припинила повноваження. Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 

0%. Володiє пакетом акцiй емiтента у розмiрi 0 грн. Непогашеної судимостi за корисливi та 

посадовi злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посадi: 3 роки. 

Рiшення про припинення повноважень прийнято Загальними зборами акцiонерiв ПАТ 

"ЧЕРКАСИ-АВТО" 09.04.2015 р. Припинення повноважень посадової особи виконано на пiдставi 

змiни складу Наглядової Ради Товариства (протокол рiчних Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ 

"ЧЕРКАСИ-АВТО" вiд 09.04.2015 р.). Посадова особа Васадзе Нiна Тарiелiвна (паспорт: серiя МЕ 



номер 735697 виданий 29.03.2006 р. Печерським РУ ГУ МВС України в м. Києвi), яка займала 

посаду Член Наглядової ради, припинила повноваження. Володiє часткою в статутному капiталi 

емiтента 0%. Володiє пакетом акцiй емiтента у розмiрi 0 грн. Непогашеної судимостi за корисливi 

та посадовi злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посадi: 3 роки. 

Рiшення про припинення повноважень прийнято Загальними зборами акцiонерiв ПАТ 

"ЧЕРКАСИ-АВТО" 09.04.2015 р. Припинення повноважень посадової особи виконано на пiдставi 

змiни складу Наглядової Ради Товариства (протокол рiчних Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ 

"ЧЕРКАСИ-АВТО" вiд 09.04.2015). Посадова особа Сенюта Iгор Васильович (паспорт: серiя КВ 

номер 272478 виданий 07.10.1999 р. Залiзничним РВ УМВС України у Львiвськiй областi), яка 

займала посаду Член Наглядової ради, припинила повноваження. Володiє часткою в статутному 

капiталi емiтента 0%. Володiє пакетом акцiй емiтента у розмiрi 0 грн. Непогашеної судимостi за 

корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посадi: 3 роки. 

Рiшення про обрання прийнято Загальними зборами акцiонерiв ПАТ "ЧЕРКАСИ-АВТО" 

09.04.2015 р. Обрання посадової особи виконано на пiдставi змiни складу Наглядової Ради 

Товариства (протокол рiчних Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "ЧЕРКАСИ-АВТО" вiд 

09.04.2015). Козiс Олександр Миколайович (паспорт: серiя СН номер 183291 виданий 14.05.1996 

р. Печерським РУ ГУ МВС України в м. Києвi) обрано на посаду Член Наглядової ради. Володiє 

часткою в статутному капiталi емiтента 0%. Володiє пакетом акцiй емiтента у розмiрi 0 грн. 

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, на який обрано особу: 3 

роки. Iншi посади, якi обiймала особа протягом останнiх п'яти рокiв: по теперiшнiй час - АТ 

"Українська автомобiльна корпорацiя" Голова Правлiння, Перший вiце-президент, вiце-президент, 

директор рекламно-iнформацiйного департаменту, начальник комп'ютерного центру. Розмiр 

пакета акцiй емiтента, якi належать цiй особi: 0 акцiй. 

Рiшення про обрання прийнято Загальними зборами акцiонерiв ПАТ "ЧЕРКАСИ-АВТО" 

09.04.2015 р. Обрання посадової особи виконано на пiдставi пзмiни складу Наглядової Ради 

Товариства (протокол рiчних Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "ЧЕРКАСИ-АВТО" вiд 

09.04.2015). Бей Наталiя олександрiвна (паспорт: серiя СО номер 172271 виданий 01.07.1999 р. 

Мiнське РУ ГУ МВС України в м. Києвi) обрано на посаду Член Наглядової ради. Володiє 

часткою в статутному капiталi емiтента 0%. Володiє пакетом акцiй емiтента у розмiрi 0 грн. 

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, на який обрано особу: 3 

роки. Iншi посади, якi обiймала особа протягом останнiх п'яти рокiв: по теперiшнiй час - АТ 

"Українська автомобiльна корпорацiя" Заступник Голови Правлiння з фiнансових питань i 

маркетингових комунiкацiй АТ "Українська автомобiльна корпорацiя". Розмiр пакета акцiй 

емiтента, якi належать цiй особi: 0 акцiй. 

Рiшення про обрання прийнято Загальними зборами акцiонерiв ПАТ "ЧЕРКАСИ-АВТО" 

09.04.2015 р. Обрання посадової особи виконано на пiдставi змiни складу Наглядової Ради 

Товариства (протокол рiчних Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "ЧЕРКАСИ-АВТО" вiд 

09.04.2015). Сенюта Iгор Васильович (паспорт: серiя КВ номер 272478 виданий 07.10.1999 р. 

Залiзничним РВ УМВС України у Львiвськiй областi) обрано на посаду Член Наглядової ради. 

Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0%. Володiє пакетом акцiй емiтента у розмiрi 0 

грн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, на який обрано особу: 

3 роки. Iншi посади, якi обiймала особа протягом останнiх п'яти рокiв: Начальник депатаменту 

майнових вiдносин АТ "Українська автомобiльна корпорацiя", начальник вiддiлу майнових 

вiдносин, юрисконсульт вiддiлу правового забезпечення господарської дiяльностi юридичного 

депертаменту. Розмiр пакета акцiй емiтента, якi належать цiй особi: 0 акцiй. 

Рiшення про обрання прийнято засiданням Наглядової Ради ПАТ "ЧЕРКАСИ-АВТО " 09.04.2015 

р. 09.04.2015 р. Обрання посадової особи виконано на пiдставi змiни складу Наглядової Ради 

Товариства (протокол рiчних Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "ЧЕРКАСИ-АВТО" вiд 

09.04.2015). Козiс Олександр Миколайович (паспорт: серiя СН номер 183291 виданий 14.05.1996 

р. Печерським РУ ГУ МВС України в м. Києвi) обрано на посаду Голова Наглядової ради. Володiє 

часткою в статутному капiталi емiтента 0%. Володiє пакетом акцiй емiтента у розмiрi 0 грн. 



Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, на який обрано особу: 3 

роки. Iншi посади, якi обiймала особа протягом останнiх п'яти рокiв: по теперiшнiй час - АТ 

"Українська автомобiльна корпорацiя" Голова Правлiння, Перший вiце-президент, вiце-президент, 

директор рекламно-iнформацiйного департаменту, начальник комп'ютерного центру. Розмiр 

пакета акцiй емiтента, якi належать цiй особi: 0 акцiй. 

Рiшення про припинення повноважень прийнято Загальними зборами акцiонерiв ПАТ 

"ЧЕРКАСИ-АВТО" 09.04.2015 р. Припинення повноважень посадової особи виконано на пiдставi 

рiшення щодо переобрання складу Ревiзiйної комiсiї Товариства (протокол рiчних Загальних 

зборiв акцiонерiв ПАТ "ЧЕРКАСИ-АВТО" вiд 09.04.2015) Посадова особа Уласенко Юлiя 

Олександрiвна (паспорт: серiя ВК номер 61736 виданий 17.07.2009 р. Калiнiнським РВ 

Горлiвського МУ ГУМВС України в Донецькiй областi), яка займала посаду Голова Ревiзiйної 

комiсiї, припинила повноваження. Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0%. Володiє 

пакетом акцiй емiтента у розмiрi 0 грн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини 

немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посадi: 1 рiк. 

Рiшення про припинення повноважень прийнято Загальними зборами акцiонерiв ПАТ 

"ЧЕРКАСИ-АВТО" 09.04.2015 р. Припинення повноважень посадової особи виконано на пiдставi 

рiшення щодо переобрання складу Ревiзiйної комiсiї Товариства (протокол рiчних Загальних 

зборiв акцiонерiв ПАТ "ЧЕРКАСИ-АВТО" вiд 09.04.2015). Посадова особа Вертiйова Антонiна 

Дмитрiвна (паспорт: серiя СТ номер 075838 виданий 29.11.2008 р. Святошинським РУ ГУ МВС 

України в м. Києвi), яка займала посаду Член Ревiзiйної комiсiї, припинила повноваження. Володiє 

часткою в статутному капiталi емiтента 0%. Володiє пакетом акцiй емiтента у розмiрi 0 грн. 

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протягом якого особа 

перебувала на посадi: 1 рiк. 

Рiшення про обрання прийнято Загальними зборами акцiонерiв ПАТ "ЧЕРКАСИ-АВТО" 

09.04.2015 р. Обрання посадової особи виконано на пiдставi рiшення щодо переобрання складу 

ревiзiйної комiсiї Товариства (протокол рiчних Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "ЧЕРКАСИ-

АВТО" вiд 09.04.2015). Вертiйова Антонiна Дмитрiвна (паспорт: серiя СТ номер 075838 виданий 

29.11.2008 р. Святошинським РУ ГУ МВС України в м. Києвi) обрано на посаду Член Ревiзiйної 

комiсiї. Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0%. Володiє пакетом акцiй емiтента у 

розмiрi 0 грн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, на який 

обрано особу: 3 роки. Iншi посади, якi обiймала особа протягом останнiх п'яти рокiв: Член-

Правлiння-головний бухгалтер АТ "Українська автомобiльна корпорацiя".. Розмiр пакета акцiй 

емiтента, якi належать цiй особi: 0 акцiй. 

Рiшення про обрання прийнято Загальними зборами акцiонерiв ПАТ "ЧЕРКАСИ-АВТО" 

09.04.2015 р. Обрання посадової особи виконано на пiдставi рiшення щодо змiни складу Ревiзiйної 

комiсiї Товариства (протокол рiчних Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "ЧЕРКАСИ-АВТО" вiд 

09.04.2015). Iскра Iгор Iванович (паспорт: серiя АК номер 218035 виданий 23.06.1998 р. 

Ленiнським РВ УМВС України в Днiпропетровськiй областi) обрано на посаду Член Ревiзiйної 

комiсiї. Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0%. Володiє пакетом акцiй емiтента у 

розмiрi 0 грн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, на який 

обрано особу: 3 роки. Iншi посади, якi обiймала особа протягом останнiх п'яти рокiв: начальник 

юридичного управлiння, начальник управлiння претензiйно-позовної роботи ПАТ "УСК "Гарант-

Авто". Розмiр пакета акцiй емiтента, якi належать цiй особi: 0 акцiй. 

Рiшення про обрання прийнято засiданням Ревiзiйної комiсiї 09.04.2015 р. Обрання посадової 

особи виконано на пiдставi переобрання складу Ревiзiйної Комiсiї (протокол засiдання Ревiзiйної 

комiсiї ПАТ "ЧЕРКАСИ-АВТО" вiд 09.04.2015 р. ). Iскра Iгор Iванович (паспорт: серiя АК номер 

218035 виданий 23.06.1998 р. Ленiнським РВ УМВС України в Днiпропетровськiй областi) обрано 

на посаду Голова Ревiзiйної комiсiї. Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0%. Володiє 

пакетом акцiй емiтента у розмiрi 0 грн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини 

немає. Строк, на який обрано особу: 3 роки. Iншi посади, якi обiймала особа протягом останнiх 

п'яти рокiв: начальник юридичного управлiння, начальник управлiння претензiйно-позовної 



роботи ПАТ "УСК "Гарант-Авто". Розмiр пакета акцiй емiтента, якi належать цiй особi: 0 акцiй. 

III. Підпис 

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та 

визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.  

2. Найменування посади       Дирда В.О. 

Генеральний директор   (підпис)   (ініціали та прізвище керівника) 

  
М.П. 

 

10.04.2015 

(дата) 

 


