
Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію) 
 

17.07.2020 

(дата реєстрації емітентом електронного документа) 

№ 778/100 

(вихідний реєстраційний номер електронного документа) 

 

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог 

Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням 

Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, 

зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із змінами). 

 

Голова правління    Раабе Віталій Германович 
(посада)  (підпис)  (прізвище та ініціали керівника або уповноваженої 

особи емітента) 

 

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду 

операцій з нерухомістю) емітента 

 
І. Загальні відомості 

1. Повне найменування емітента: 

 АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЧЕРКАСЬКИЙ АВТОБУС" 

2. Організаційно-правова форма: 

 Приватне акціонерне товариство 

3. Місцезнаходження: 

 18036, Черкаська обл., місто Черкаси,, Різдвяна, будинок 292 

4. Ідентифікаційний код юридичної особи: 

 05390419 

5. Міжміський код та телефон, факс: 

 (0472)64-43-14, 64-43-14 

6. Адреса електронної пошти: 

 05390419@afr.com.ua 

7. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та 

номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на 

фондовому ринку, особи, яка проводить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені 

учасника фондового ринку (у разі здійснення оприлюднення): 

  

8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та 

номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на 

фондовому ринку, особи, яка здійснює подання звітності та/або адміністративних даних до 

Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (у разі, якщо емітент не подає Інформацію 

до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку безпосередньо): 

 Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України", 

21676262, Україна, DR/00002/ARM 

 

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

 

Повідомлення розміщено на власному 

веб-сайті учасника фондового ринку 
http://bus.ck.ua/special_info.html 20.07.2020 

(URL-адреса веб-сайту) (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 

Ідентифікаційний 

код юридичної 

особи 

Розмір частки в 

статутному капіталі 

емітента (у відсотках) 

1 2 3 4 5 6 

17.07.2020 припинено 

повноваження 

Голова Наглядової ради 

(представник акціонера) 

Циганій Володимир Володимирович - 80,071825 

Зміст інформації: 

Рішенням позачергових загальних зборів акціонерів АТ "ЧЕРКАСЬКИЙ АВТОБУС" (протокол № 1 від 17.07.2020 року),  достроково припинено повноваження 

Наглядової ради товариства у повному складі, а саме: Голови Наглядової ради (представника акціонера) Циганія Володимира Володимировича, який є представником 

акціонера "юридичної особи"  Товариства з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами "ІЗІ ЛАИФ"(Пайовий венчурний інвестиційний фонд "ЗЕТА" 

недиверсифікованого виду закритого типу) (Україна), частка акціонера в статутному капіталі товариства 80,071825 %. Підстава для припинення повноважень: 

переобрання Наглядової ради товариства. Посадова особа не є акціонером товариства і не  володіє часткою в статутному капіталі емітента. Особа перебувала на посаді 

Голови Наглядової ради з 19.11.2018 року до 17.07.2020 року. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. 

17.07.2020 припинено 

повноваження 

Член Наглядової ради 

(представник акціонера) 

Дорош Олександр Анатолійович - 19,022547 

Зміст інформації: 

Рішенням позачергових загальних зборів акціонерів АТ "ЧЕРКАСЬКИЙ АВТОБУС" (протокол № 1 від 17.07.2020 року),  достроково припинено повноваження 

Наглядової ради товариства у повному складі, а саме: Члена Наглядової ради (представника акціонера) Дороша Олександра Анатолійовича, який є представником 

акціонера "юридичної особи"  ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УКРАЇНСЬКИЙ АВТОБУС",  частка акціонера в статутному капіталі 

товариства 19,022547 %. Підстава для припинення повноважень: переобрання Наглядової ради товариства. Посадова особа не є акціонером товариства і не  володіє 

часткою в статутному капіталі емітента.  

Особа перебувала на посаді Члена Наглядової ради з 08.11.2018 року до 17.07.2020 року. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. 

 

17.07.2020 припинено 

повноваження 

Член Наглядової ради 

(представник акціонера) 

Родіонов Ігор Володимирович - 80,071825 

Зміст інформації: 

Рішенням позачергових загальних зборів акціонерів АТ "ЧЕРКАСЬКИЙ АВТОБУС" (протокол № 1 від 17.07.2020 року),  достроково припинено повноваження 

Наглядової ради товариства у повному складі, а саме: Члена Наглядової ради (представника акціонера) Родіонова Ігоря Володимировича, який є представником акціонера 

"юридичної особи"  Товариства з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами "ІЗІ ЛАИФ"(Пайовий венчурний інвестиційний фонд "ЗЕТА" 

недиверсифікованого виду закритого типу) (Україна), частка акціонера в статутному капіталі товариства 80,071825 %. Підстава для припинення повноважень: 

переобрання Наглядової ради товариства. Посадова особа не є акціонером товариства і не  володіє часткою в статутному капіталі емітента. Особа перебувала на посаді 

Члена Наглядової ради з 08.11.2018 року до 17.07.2020 року. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. 

17.07.2020 припинено 

повноваження 

Член Наглядової ради 

(представник акціонера) 

Савлук Сергій Михайлович - 80,071825 

Зміст інформації: 

Рішенням позачергових загальних зборів акціонерів АТ "ЧЕРКАСЬКИЙ АВТОБУС" (протокол № 1 від 17.07.2020 року),  достроково припинено повноваження 

Наглядової ради товариства у повному складі, а саме: Члена Наглядової ради (представника акціонера) Савлука Сергія Михайловича, який є представником акціонера 

"юридичної особи"  Товариства з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами "ІЗІ ЛАИФ"(Пайовий венчурний інвестиційний фонд "ЗЕТА" 



недиверсифікованого виду закритого типу) (Україна), частка акціонера в статутному капіталі товариства 80,071825 %. Підстава для припинення повноважень: 

переобрання Наглядової ради товариства. Посадова особа не є акціонером товариства і не  володіє часткою в статутному капіталі емітента. Особа перебувала на посаді 

Члена Наглядової ради з 08.11.2018 року до 17.07.2020 року. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. 

17.07.2020 припинено 

повноваження 

Член Наглядової ради 

(представник акціонера) 

Бура Людмила Василівна - 80,071825 

Зміст інформації: 

Рішенням позачергових загальних зборів акціонерів АТ "ЧЕРКАСЬКИЙ АВТОБУС" (протокол № 1 від 17.07.2020 року),  достроково припинено повноваження 

Наглядової ради товариства у повному складі, а саме: Члена Наглядової ради (представника акціонера) Буру Людмилу Василівну, яка є представником акціонера 

"юридичної особи"  Товариства з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами "ІЗІ ЛАИФ"(Пайовий венчурний інвестиційний фонд "ЗЕТА" 

недиверсифікованого виду закритого типу) (Україна), частка акціонера в статутному капіталі товариства 80,071825 %. Підстава для припинення повноважень: 

переобрання Наглядової ради товариства. Посадова особа не є акціонером товариства і не  володіє часткою в статутному капіталі емітента. Особа перебувала на посаді 

Члена Наглядової ради з 08.11.2018 року до 17.07.2020 року. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. 

17.07.2020 обрано Член Наглядової ради 

(представник акціонера) 

Дорош Богдан Олександрович - 3,190878 

Зміст інформації: 

У зв'язку з достроковим припиненням повноважень попереднього складу Наглядової ради Товариства, позачерговими загальними зборами акціонерів АТ "ЧЕРКАСЬКИЙ 

АВТОБУС" від 17.07.2020 року Протокол № 1 прийнято рішення обрати Наглядову раду Товариства в кількості 5 осіб, а саме: Дороша Богдана Олександрович. Дорош 

Б.О. є представником акціонера  - "фізичної особи" -  Івінського Михайло Володимировича, частка акціонера в статутному капіталі Товариства   3,190878  %.  

Посадова особа не є акціонером емітента і не  володіє часткою в статутному капіталі Товариства. Особа обрана на посаду терміном на 3 роки. Інші посади, які обіймала 

особа протягом останніх п'яти років: менеджер відділу реалізації автомобілів, начальник відділення в м. Києві. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та 

посадові злочини не має.  

17.07.2020 обрано Член Наглядової ради 

(представник акціонера) 

Сорока Юлія Миколаївна - 9,265821 

Зміст інформації: 

У зв'язку з достроковим припиненням повноважень попереднього складу Наглядової ради Товариства, позачерговими загальними зборами акціонерів АТ "ЧЕРКАСЬКИЙ 

АВТОБУС" від 17.07.2020 року Протокол № 1 прийнято рішення обрати Наглядову раду Товариства в кількості 5 осіб, а саме: Сороку Юлію Миколаївну. Сорока Ю. М. є 

представником акціонера  - "фізичної особи" Коваленко Віктора Миколайовича, частка акціонера в статутному капіталі Товариства   9,265821%.  Посадова особа не є 

акціонером емітента і не  володіє часткою в статутному капіталі Товариства. Особа обрана на посаду терміном на 3 роки. Інші посади, які обіймала особа протягом 

останніх п'яти років: Помічник Голови Наглядової ради, Помічник Голови Правління. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.  

17.07.2020 обрано Член Наглядової ради 

(представник акціонера) 

Бобик Наталія Степанівна - 3,190878 

Зміст інформації: 

У зв'язку з достроковим припиненням повноважень попереднього складу Наглядової ради Товариства, позачерговими загальними зборами акціонерів АТ "ЧЕРКАСЬКИЙ 

АВТОБУС" від 17.07.2020 року Протокол № 1 прийнято рішення обрати Наглядову раду Товариства в кількості 5 осіб, а саме: Бобик Наталію Степанівну. Бобик Н. С. є 

представником акціонера  - "фізичної особи" Грищука Віталія Миколайовича, частка акціонера в статутному капіталі Товариства   3,190878%.  Посадова особа не є 

акціонером емітента і не  володіє часткою в статутному капіталі Товариства. Особа обрана на посаду терміном на 3 роки. Інші посади, які обіймала особа протягом 

останніх п'яти років: менеджер відділу логістики, начальник відділу логістики, менеджер відділу реалізації запасних частин (за сумісництвом), Начальник зовнішньо - 

економічної відділу (за сумісництвом), начальник відділу зовнішньо-економічної діяльності. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не 

має.  

17.07.2020 обрано Член Наглядової ради 

(представник акціонера) 

Томашук Олександр Миколайович - 6,715773 



Зміст інформації: 

У зв'язку з достроковим припиненням повноважень попереднього складу Наглядової ради Товариства, позачерговими загальними зборами акціонерів АТ "ЧЕРКАСЬКИЙ 

АВТОБУС" від 17.07.2020 року Протокол № 1 прийнято рішення обрати Наглядову раду Товариства в кількості 5 осіб, а саме: Томашука Олександра Миколайовича. 

Томашук О. М. є представником акціонера  - "фізичної особи" Ворушиліна Сергія Костянтиновича, частка акціонера в статутному капіталі Товариства   6,715773 %.  

Посадова особа не є акціонером емітента і не  володіє часткою в статутному капіталі Товариства. Особа обрана на посаду терміном на 3 роки. Інші посади, які обіймала 

особа протягом останніх п'яти років: начальник транспортного цеху. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.  

17.07.2020 обрано Член Наглядової ради 

(представник акціонера) 

Сіпко Валерій Григорович - 5,399949 

Зміст інформації: 

У зв'язку з достроковим припиненням повноважень попереднього складу Наглядової ради Товариства, позачерговими загальними зборами акціонерів АТ "ЧЕРКАСЬКИЙ 

АВТОБУС" від 17.07.2020 року Протокол № 1 прийнято рішення обрати Наглядову раду Товариства в кількості 5 осіб, а саме: Сіпко Валерія Григоровича. Сіпко В. Г. є 

представником акціонера  - "фізичної особи" Лозового Івана Володимировича, частка акціонера в статутному капіталі Товариства   5,399949  %.  Посадова особа не є 

акціонером емітента і не  володіє часткою в статутному капіталі Товариства. Особа обрана на посаду терміном на 3 роки. Інші посади, які обіймала особа протягом 

останніх п'яти років: директор. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.  

17.07.2020 обрано Голова Наглядової ради 

(представник акціонера) 

Дорош Богдан Олександрович - 3,190878 

Зміст інформації: 

Рішенням Наглядової ради АТ "ЧЕРКАСЬКИЙ АВТОБУС" від 17.07.2020 року Протокол № 1 прийнято рішення обрати Головою Наглядової ради  Дороша Богдана 

Олександровича.  Дорош Б.О. є представником акціонера  - "фізичної особи" Івінського Михайло Володимировича, частка акціонера в статутному капіталі Товариства   

3,190878  %. Посадова особа не є акціонером емітента і не  володіє часткою в статутному капіталі Товариства. Особа обрана на посаду терміном на 3 роки. Інші посади, 

які обіймала особа протягом останніх п'яти років: посада: менеджер відділу реалізації автомобілів,  начальник відділення в м. Києві. Посадова особа непогашеної 

судимості за корисливі та посадові злочини не має.  

17.07.2020 припинено 

повноваження 

Голова Ревізійної комісії 

(представник акціонера) 

Соколова-Білоус Вікторія Миколаївна - 80,071825 

Зміст інформації: 

Рішенням позачергових загальних зборів акціонерів АТ "ЧЕРКАСЬКИЙ АВТОБУС" від 17.07.2020 року  Протокол № 1 припинено повноваження Ревізійної комісії 

Товариства, а саме: Голови Ревізійної комісії Соколова-Білоус Вікторії Миколаївни - представник акціонера "юридичної особи"  Товариства з обмеженою 

відповідальністю "Компанія з управління активами "ІЗІ ЛАИФ"(Пайовий венчурний інвестиційний фонд "ЗЕТА" недиверсифікованого виду закритого типу) (Україна) , 

частка акціонера в статутному капіталі Товариства 80,071825 %. Підстава для припинення повноважень: переобрання Ревізійної комісії Товариства. Посадова особа не є 

акціонером Товариства і не  володіє часткою в статутному капіталі емітента. Особа перебувала на посаді з 22.11.2018 року до 17.07.2020 року. Посадова особа 

непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. 

17.07.2020 припинено 

повноваження 

Член Ревізійної комісії 

(представник акціонера) 

Гладущенко Дмитро Вікторович - 80,071825 

Зміст інформації: 

Рішенням позачергових загальних зборів акціонерів АТ "ЧЕРКАСЬКИЙ АВТОБУС" від 17.07.2020 року Протокол № 1 припинено повноваження Ревізійної комісії 

Товариства, а саме: Члена Ревізійної комісії Гладущенко Дмитра Вікторовича -  представник акціонера "юридичної особи"  Товариства з обмеженою відповідальністю 

"Компанія з управління активами "ІЗІ ЛАИФ"(Пайовий венчурний інвестиційний фонд "ЗЕТА" недиверсифікованого виду закритого типу) (Україна) , частка акціонера в 

статутному капіталі Товариства 80,071825 %. Підстава для припинення повноважень: переобрання Ревізійної комісії Товариства. Посадова особа не є акціонером 

Товариства і не  володіє часткою в статутному капіталі емітента. Особа перебувала на посаді з 08.11.2018 року до 17.07.2020 року. Посадова особа непогашеної 

судимості за корисливі та посадові злочини не має. 

17.07.2020 припинено Член Ревізійної комісії Кувшинова Валентина Іванівна - 80,071825 



повноваження (представник акціонера) 

Зміст інформації: 

Рішенням позачергових загальних зборів акціонерів АТ "ЧЕРКАСЬКИЙ АВТОБУС" від 17.07.2020 року Протокол № 1 припинено повноваження Ревізійної комісії 

Товариства, а саме: Члена Ревізійної комісії Кувшинову Валентину Ванівну -  представник акціонера "юридичної особи"  Товариства з обмеженою відповідальністю 

"Компанія з управління активами "ІЗІ ЛАИФ"(Пайовий венчурний інвестиційний фонд "ЗЕТА" недиверсифікованого виду закритого типу) (Україна) , частка акціонера в 

статутному капіталі Товариства 80,071825 %. Підстава для припинення повноважень: переобрання Ревізійної комісії Товариства. Посадова особа не є акціонером 

Товариства і не  володіє часткою в статутному капіталі емітента. Особа перебувала на посаді з 08.11.2018 року до 17.07.2020 року. Посадова особа непогашеної 

судимості за корисливі та посадові злочини не має. 

17.07.2020 обрано Член Ревізійної комісії 

(представник акціонера) 

Бордичева Світлана Олександрівна - 1,840891 

Зміст інформації: 

У зв'язку з припиненням повноважень попереднього складу Ревізійної комісії Товариства, позачерговими загальними зборами акціонерів АТ "ЧЕРКАСЬКИЙ АВТОБУС" 

від 17.07.2020 року Протокол № 1 прийнято рішення обрати Ревізійну комісію Товариства в кількості 3 осіб, а саме Членом Ревізійної комісії: Бордичеву Світлану 

Олександрівну. Бордичева С.О.  є представником акціонера - "фізичної особи" Скрипки Анатолія Васильовича,  частка акціонера в статутному капіталі Товариства 

1,840891 %.  Посадова особа не є акціонером емітента і не  володіє часткою в статутному капіталі Товариства. Особа обрана на посаду терміном на 3 роки. Інші посади, 

які обіймала особа протягом останніх п'яти років: начальник  фінансово-економічного відділу,  начальник відділу фінансово-економічного.  Посадова особа 

непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.  

17.07.2020 обрано Член Ревізійної комісії 

(представник акціонера) 

Тринога Олена Василівна - 5,399949 

Зміст інформації: 

У зв'язку з припиненням повноважень попереднього складу Ревізійної комісії Товариства, позачерговими загальними зборами акціонерів АТ "ЧЕРКАСЬКИЙ АВТОБУС" 

від 17.07.2020 року Протокол № 1 прийнято рішення обрати Ревізійну комісію Товариства в кількості 3 осіб, а саме Членом Ревізійної комісії: Триногу Олену Василівну. 

Тринога О.В. є представником акціонера  - "фізичної  особи" Лозового Івана Володимировича, частка акціонера в статутному капіталі Товариства 5,399949  %. 

Посадова особа не є акціонером емітента і не  володіє часткою в статутному капіталі Товариства. Особа обрана на посаду терміном на 3 роки. Інші посади, які обіймала 

особа протягом останніх п'яти років: юрисконсульт. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.  

 

17.07.2020 обрано Член Ревізійної комісії 

(представник акціонера) 

Забуранна  Діана Валер'янівна - 5,399949 

Зміст інформації: 

У зв'язку з припиненням повноважень попереднього складу Ревізійної комісії Товариства, позачерговими загальними зборами акціонерів АТ "ЧЕРКАСЬКИЙ АВТОБУС" 

від 17.07.2020 року Протокол № 1 прийнято рішення обрати Ревізійну комісію Товариства в кількості 3 осіб, а саме Членом Ревізійної комісії: Забуранну Діану 

Валер'янівну. Забуранна Д.В.  є представником акціонера -  "фізичної особи" Раабе Віталія Германовича, частка акціонера в статутному капіталі Товариства 5,399949   

%.  Посадова особа не є акціонером емітента і не  володіє часткою в статутному капіталі Товариства. Особа обрана на посаду терміном на 3 роки. Інші посади, які 

обіймала особа протягом останніх п'яти років: Головний бухгалтер. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.  

17.07.2020 обрано Голова Ревізійної комісії 

(представник акціонера) 

Бордичева Світлана Олександрівна - 1,840891 

Зміст інформації: 

Рішенням Ревізійної комісії АТ "ЧЕРКАСЬКИЙ АВТОБУС" від 17.07.2020 року Протокол засідання Ревізійної комісії №1 від 17.07.2020 року прийнято рішення обрати 

Головою Ревізійної комісії Бордичеву Світлану Олександрівну. Бордичева С.О.  є представником акціонера - фізичної особи Скрипки Анатолія Васильовича, частка 

акціонера в статутному капіталі Товариства 1,840891 %.  Посадова особа не є акціонером емітента і не  володіє часткою в статутному капіталі Товариства. Особа обрана 

на посаду терміном на 3 роки. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: начальник  фінансово-економічного відділу,  начальник відділу 



фінансово-економічного.  Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.  

17.07.2020 обрано Голова Правління Раабе Віталій Германович - 5,399949 

Зміст інформації: 

Рішенням Наглядової ради АТ "ЧЕРКАСЬКИЙ АВТОБУС" від 17.07.2020 року Протокол № 2 обрати Правління товариства в кількості 5 осіб  а саме: Голову Правління 

Раабе Віталія Германовича. Посадова особа  є акціонером емітента і   володіє часткою в статутному капіталі Товариства - 5,399949%. Особа обрана на посаду до 

наступних загальних зборів акціонерів товариства. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: Голова Правління. Посадова особа непогашеної 

судимості за корисливі та посадові злочини не має. 

17.07.2020 обрано Член  Правління (Директор 

з виробництва) 

Івінський Михайло Володимирович - 3,190878 

Зміст інформації: 

Рішенням Наглядової ради АТ "ЧЕРКАСЬКИЙ АВТОБУС" від 17.07.2020 року Протокол № 2 обрати Правління товариства в кількості 5 осіб  а саме: Члена Правління 

(Директора з виробництва)  Івінського Михайла Володимировича. Посадова особа  є акціонером емітента і   володіє часткою в статутному капіталі Товариства 

-3,190878%. Особа обрана на посаду до наступних загальних зборів акціонерів товариства. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років:член Правління 

(Директор з виробництва). Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. 

17.07.2020 обрано Член  Правління (Директор 

з економіки та фінансів) 

Скрипка Анатолій Васильович - 1,840891 

Зміст інформації: 

Рішенням Наглядової ради АТ "ЧЕРКАСЬКИЙ АВТОБУС" від 17.07.2020 року Протокол № 2 обрати Правління товариства в кількості 5 осіб  а саме: Члена Правління 

(Директора з економіки та фінансів)  Скрипку Анатолія Васильовича. Посадова особа  є акціонером емітента і   володіє часткою в статутному капіталі Товариства 

-1,840891%. Особа обрана на посаду до наступних загальних зборів акціонерів товариства. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років:  член 

Правління (Директор з економіки та фінансів). Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. 

17.07.2020 обрано Член  Правління (Директор 

технічний) 

Чанцов Віктор Степанович - 0 

Зміст інформації: 

Рішенням Наглядової ради АТ "ЧЕРКАСЬКИЙ АВТОБУС" від 17.07.2020 року Протокол № 2 обрати Правління товариства в кількості 5 осіб  а саме: Члена Правління 

(Директора технічний)  Чанцова Віктора Степановича. Посадова особа  не є акціонером емітента і не  володіє часткою в статутному капіталі Товариства . Особа обрана 

на посаду до наступних загальних зборів акціонерів товариства. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років:член Правління (Директор технічний). 

Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. 

17.07.2020 обрано Член  Правління (Головний 

бухгалтер) 

Коваленко Надія Павлівна - 0 

Зміст інформації: 

Рішенням Наглядової ради АТ "ЧЕРКАСЬКИЙ АВТОБУС" від 17.07.2020 року Протокол № 2 обрати Правління товариства в кількості 5 осіб  а саме: Члена Правління 

(Головний бухгалтер)  Коваленко Надію Павлівну. Посадова особа  не є акціонером емітента і не  володіє часткою в статутному капіталі Товариства . Особа обрана на 

посаду до наступних загальних зборів акціонерів товариства. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років:член Правління (Головний бухгалтер). 

Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. 

 


