
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       Созоник Василь Зiновiйович 

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

  М.П.  
27.04.2017 

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

нерухомістю) емітента 

I. Загальні відомості 

1. Повне найменування емітента 

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МИКОЛАЇВСЬКЕ АТП" 

2. Організаційно-правова форма 

Приватне акціонерне товариство 

3. Місцезнаходження 

81600, м. Миколаїв, вул. Лисенка,37 

4. Код за ЄДРПОУ 

03117760 

5. Міжміський код та телефон, факс 

0324151211 0324151323 

6. Електронна поштова адреса 

MATP@bfg.lviv.ua 
  

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

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 28.04.2017 

 (дата) 
2. Повідомлення опубліковано у* №82 Вiдомостi НКЦПФР 03.05.2017 

 
(номер та найменування офіційного друкованого 

видання) (дата) 

3. Повідомлення розміщено на 
сторінці http://atpmykolayiv.bfg.lviv.ua/ в мережі 

Інтернет 04.05.2017 

 (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 

28.04.2017 призначено 
Голова 

Наглядової 
ради 

Жук Iгор Iванович * * 
* 0.215112 

Зміст інформації: 

Згiдно з рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв (протокол №3/17 вiд 21.04.2017 р.) обрано на посаду голови Наглядової ради Жука Iгора 
Iвановича (особа не надала згоди на розкриття паспортних даних); обраний на посаду 21.04.2017 р.; частка в статутному капiталi 0.215112 %; 
розмiр пакета акцiй, якою особа володiє в статутному капiталi емiтента в грошовому еквiвалентi становить 1412.75 грн.; непогашених 
судимостей за корисливi та посадовi злочини не має. 

28.04.2017 призначено 

Заступник 
Голови 

Наглядової 
ради 

Жолiнський Iгор 
Григорович 

** ** 
** 0.258850 

Зміст інформації: 

Згiдно з рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв (протокол №3/17 вiд 21.04.2017 р.) обрано на посаду заступника голови Наглядової ради 
Жолiнського Iгора Григоровича (особа не надала згоди на розкриття паспортних даних); обраний на посаду 21.04.2017 р.; частка в статутному 
капiталi 0.258850 %; розмiр пакета акцiй, якою особа володiє в статутному капiталi емiтента в грошовому еквiвалентi становить 1700.00; 
непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має. 

28.04.2017 призначено 
Секретар 

Наглядової 
ради 

Суботик Василь 
Миколайович 

** ** 
** 0.084659 

Зміст інформації: 



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 

Згiдно з рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв (протокол №3/17 вiд 21.04.2017 р.) обрано на посаду секретаря Наглядової ради Суботик 
Василя Миколайовича (особа не надала згоди на розкриття паспортних даних); обраний на посаду 21.04.2017 р.; частка в статутному капiталi 
0.084659 %; розмiр пакета акцiй, якою особа володiє в статутному капiталi емiтента в грошовому еквiвалентi становить 556.00; непогашених 
судимостей за корисливi та посадовi злочини не має. 

28.04.2017 припинено 
повноваження 

Голова 
Наглядової 

ради 
Жук Iгор Iванович * * 

01.01.1900 * 0.215112 

Зміст інформації: 

Згiдно з рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв (протокол №1 вiд 27.04.2017 р.) посадова особа голова Наглядової ради Жук Iгор Iванович 
(особа не надала згоди на розкриття паспортних даних) припиняє повноваження на посадi 27.04.2017р.; частка в статутному капiталi 0.215112 
%; розмiр пакета акцiй, якою особа володiє в статутному капiталi емiтента в грошовому еквiвалентi становить 1412.75 грн.; непогашених 
судимостей за корисливi та посадовi злочини не має. 

28.04.2017 припинено 
повноваження 

Заступник 
голови 

Наглядової 
ради 

Жолiнський Iгор 
Григорович 

** ** 
** 0.258850 

Зміст інформації: 

Згiдно з рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв (протокол №1 вiд 27.04.2017 р.) посадова особа заступник голови Наглядової ради Жолiнський 
Iгор Григорович (особа не надала згоди на розкриття паспортних даних) припиняє повноваження на посадi 27.04.2017р.; частка в статутному 
капiталi 0.258850 %; розмiр пакета акцiй, якою особа володiє в статутному капiталi емiтента в грошовому еквiвалентi становить1700.00 грн.; 
непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має. 

28.04.2017 припинено 
повноваження 

Секретар 
Наглядової 

ради 

Суботик Василь 
Миколайщвич 

** ** 
** 0.084659 



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 №1 вiд 27.04.2017 р.) посадова особа секретар Наглядової ради Суботик Василь 
Миколайщвич (особа не надала згоди на розкриття паспортних даних) припиняє повноваження на посадi 27.04.2017р.; частка в статутному 
капiталi 0.0846590 %; розмiр пакета акцiй, якою особа володiє в статутному капiталi емiтента в грошовому еквiвалентi становить556.00 грн.; 
непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має. 
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