
ВІДОМОСТІ  
про зміну складу посадових осіб eмітента 

 
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 видачи, орган, 
який видав) або ідентифікаційний 
код за ЄДРПОУ юридичної особи 

Володіє часткою у 
статутному капіталі 

емітента (у відсотках) 

12.04.2011 Звільнено Голова наглядової ради Відкрите акціонерне 
товариство “Авторадіатор” 

00232093 0.0000 

12.04.2011 Звільнено член наглядової ради Товариство з обмеженою 
відповідальністю «Ініціатор 

+» 

24372433 0.0000 

12.04.2011 Звільнено Голова ревізійної комісії Товариство з обмеженою 
відповідальністю  

«Нафтохімімпекс» 

31029407 9.9920 

12.04.2011 Звільнено член ревізійної комісії ВАТ «ЗТФ «КрАЗ» 05593453 0.0677 
12.04.2011 Звільнено член ревізійної комісії Товариство з обмеженою 

відповідальністю 
«Феррекспо» 

32707900 9.9920 

12.04.2011 Призначено Голова наглядової ради Лук’янець Оксана 
Володимирівна 

СМ001844, 22.01.1999, 
Міськрайвідділом № 1 

Білоцерковського ГУГУМВД 
Київської обл. 

0.0000 

12.04.2011 Призначено член наглядової ради Гора Володимир 
Григорович 

СВ256540, 05.12.2000, Токмацький 
МВ УМВС України в Запорізькій 

області 

0.0000 

12.04.2011 Призначено член ревізійної комісії Медведєва Олена 
Миколаївна 

СА228759, 19.09.1996, Токмацький 
МВ УМВС України в Запорізькій 

області 

0.0000 

12.04.2011 Призначено член ревізійної комісії Лобур Вікторія Анатоліївна СВ215994, 18.05.2000, Токмацьким 
МВ УМВС Україна 

0.0000 

12.04.2011 Призначено член ревізійної комісії Ігумнова Яна Анатоліївна КО587860, 03.03.2005, Диканським 
РВ УМВС України в Полтавській 

області 

0.0000 

 
Зміст інформації: 

12.04.2011р. загальними зборами акціонерів Товариства прийнято рішення про зміну складу посадових осіб, а саме: 
Звільнено на підставі рішення загальних зборів акціонерів Голову наглядової ради Відкрите акціонерне товариство “Авторадіатор”, код 
ЄДРПОУ  00232093, місцезнаходження: 87515, Донецька обл., м. Маріуполь, вул. Артема, 43; володіє 1 (однією) акцією, що складає 
0,000% статутного капіталу Товариства; посадова особа перебувала на посаді 1 рік. 



Звільнено  на підставі рішення загальних зборів акціонерів члена Наглядової рад Товариство з обмеженою відповідальністю «Ініціатор +», 
код за ЄДРПОУ 24372433, місцезнаходження: 01033 м. Київ вул. Саксаганського,36-Б; володіє 1 (однією) акцією, що складає 0,000% 
статутного капіталу Товариства; посадова особа перебувала на посаді 1 рік. 
Звільнено на підставі рішення загальних зборів акціонерів Голову ревізійної комісії Товариство з обмеженою відповідальністю  
«Нафтохімімпекс», код за ЄДРПОУ  31029407, адреса: 01010, вул. Сiчневого повстання, 11-Б, м Київ ; володіє 9,992 % статутного капіталу 
Товариства; посадова особа перебувала на посаді 3 роки. 
Звільнено на підставі рішення загальних зборів акціонерів члена ревізійної комісії ВАТ «ЗТФ «КрАЗ», код за ЄДРПОУ 05593453, адреса: 
39602, вул.. В. Бойко, м. Кременчук, Полтавська область; володіє 0,0677 % статутного капіталу Товариства; посадова особа перебувала на 
посаді 3 роки. 
Звільнено на підставі рішення загальних зборів акціонерів члена ревізійної комісії Товариство з обмеженою відповідальністю «Феррекспо», 
код за ЄДРПОУ 32707900, адреса: 01010, вул. Сiчневого повстання, 11-Б, м Київ; володіє 9,992 % статутного капіталу Товариства; 
посадова особа перебувала на посаді 3 роки. 
Призначено на підставі рішення загальних зборів акціонерів у зв`язку з вакантністю посади голову  Наглядової ради Лук’янець Оксану 
Володимирівну , паспорт СМ №001844, виданий Міськрайвідділом № 1 Білоцерковського ГУГУМВД Київської обл. 22.01.99 р.; володіє 1 
акцією, що складає 0,00% статутного капіталу Товариства; посадову особу призначено терміном на 3 роки; попередні посади: директор з 
економіки та фінансів ВАТ «ТКШЗ», заступник директора з економіки та фінансів ХК «АвтоКрАЗ» ; непогашеної судимості за корисливі та 
посадові злочини не має. 
Призначено у зв`язку з вакантністю посади члена  Наглядової ради Гору Володимиру Григоровичу, паспорт СВ №256540, виданий 
Токмацький МВ УМВС України в Запорізькій області від 05.12.00р.; володіє 10 акціями, що складає 0,00% статутного капіталу Товариства; 
посадову особу призначено терміном на 3 роки; попередні посади: майстер пресового цеху, начальник інструментального цеху, начальник 
експериментального цеху, директор з виробництва; непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. 
Призначено у зв`язку з вакантністю посади члена ревізійної комісії Медведєву Олену Миколаївну, паспорт СА №228759, виданий 
Токмацький МВ УМВС України в Запорізькій області від 19.09.96 р.; володіє 21 акцією, що складає 0,00% статутного капіталу Товариства; 
посадову особу призначено терміном на 3 роки; попередні посади: економіст з планування, інженер з організації та нормуванню праці, 
начальник відділу оплати праці та заробітної плати; непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. 
Призначено у зв`язку з вакантністю посади члена ревізійної комісії Лобур Вікторію Анатоліївну, паспорт СВ №215994, виданий Токмацьким 
МВ УМВС Україна від 18.05.00 р. ; володіє 63 акціями, що складає 0,00% статутного капіталу Товариства; посадову особу призначено 
терміном на 3 роки; попередні посади: інженер з подготовки кадров, начальник відділу кадрів; непогашеної судимості за корисливі та 
посадові злочини не має. 
Призначено у зв`язку з вакантністю посади члена ревізійної комісії Ігумнову Яну Анатоліївну, паспорт КО №587 860, виданий Диканським 
РВ УМВС України в Полтавській області від 03.03.05 р.; акціями Товариства не володіє (0,00% статутного капіталу Товариства); посадову 
особу призначено терміном на 3 роки; попередні посади: референт у представництві ХК «АвтоКрАЗ»; непогашеної судимості за корисливі 
та посадові злочини не має. 
Особа, вказана нижче, підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно 
законодавства  
Генеральний директор Ігнатьєв Дмитро Ярославович  

 


