
Титульний аркуш Повідомлення 
Підтверджую ідентичність електронної та паперової 
форм інформації, що подається до Комісії, та 
достовірність інформації, наданої для розкриття в 
загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії. 

 
в.о. генерального директора  Кузнєцов Ю.А. 

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

МП 

05.04.2011 

(дата) 
 

Особлива інформація емітента 

 
1. Загальні відомості 

1.1. Повне найменування емітента  

 Публiчне акцiонерне товариство "Харкiв-Авто"  

1.2. Організаційно-правова форма емітента   

 Акціонерне товариство  

1.3. Місцезнаходження   

 62416 Пiсочин Крупської, 15  

1.4. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ   

 03120457  

1.5. Міжміський код та телефон, факс  

 (057) 376-21-10 (057) 376-20-08  

1.6. Електронна поштова адреса  

 office@avto.kharkov.ua  

 
2. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення 

2.1. Повідомлення розміщено у стрічці новин 06.04.2011 
 (дата) 
2.2. Повідомлення 65 Бюлетень "Цiннi папери України"  08.04.2011 
 опубліковано у (номер та найменування офіційного друкованого видання)  (дата) 
2.3. Повідомлення розміщено на сторінці www.ukravto.ua в мережі Інтернет 14.04.2011 
(за наявності) (адреса сторінки)  (дата) 



Відомості про зміну складу посадових осіб емітента 
 

Дата 
прийняття 

рішення 

Зміни 
(призначено або 

звільнено) 
Посада* Прізвище, ім'я, по батькові або 

найменування юридичної особи 

Паспортні дані фізичної особи 
(серія, номер, дата видачі, орган, 

який видав)** або 
ідентифікаційний код за 

ЄДРПОУ юридичної особи 

Володіє часткою в 
статутному капіталі 

емітента (у відсотках) 

1 2 3 4 5 6 
05.04.2011 призначено член Дирекцiї Кузнєцов Юрiй Андрiйович ММ 025317 

21.10.1998 Московський МВ ХМУ 
УМВС України в Харкiвськiй обл. 

0 

Зміст інформації: 
На пiдставi рiшення Наглядової Ради ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ХАРКIВ-АВТО» (протокол вiд 5 квiтня 2011 року) в зв’язку зi створенням  
колегiального органу, призначено членом Дирекцiї Товариства: 
- в.о. Генерального директора Кузнєцова Юрiя Андрiйовича, паспорт серiя ММ № 025317, виданий Московським МВ ХМУ УМВС України в Харкiвськiй  
областi 21.10.1998 р., часткою в статутному капiталi емiтента не володiє, термiн призначенн - безстроковий. Розмiр пакету акцiй, що належить: 0 акцiй.  
Протягом своєї дiяльностi займав наступнi посади: служба в органах державної безпеки України на керiвних посадах, заступник генерального директора з  
безпеки та персоналу, в.о. генерального директора. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Термiн повноважень - безстроковий. 
Пiдства призначення: рiшення Наглядової Ради ПАТ "Харкiв-Авто". 
Особа, вказана нижче, пiдтверджує достовiрнiсть iнформацiї, що вказана в повiдомленнi, та визнає, що вона несе вiдповiдальнiсть згiдно законодавства: 
В.о.Генерального директора Кузнєцов Юрiй Андрiйович 
 
05.04.2011 призначено член Дирекцiї Микита Оксана Валерiївна МН 620878 

03.12.2003 Жовтневим РВ ХМУ 
УМВС України в Харкiвськiй обл. 

0 

Зміст інформації: 
На пiдставi рiшення Наглядової Ради ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ХАРКIВ-АВТО» (протокол вiд 5 квiтня 2011 року) в зв’язку зi створенням  
колегiального органу, призначено членом Дирекцiї Товариства: 
- в.о. головного бухгалтера Микиту Оксану Валерiївну, паспорт серiя МН № 620878 виданий Жовтневим РВ ХМУ УМВС України в Харкiвськiй областi  
03.12.2003 р., часткою в статутному капiталi не володiє, термiн призначення - безстроковий. Розмiр пакету акцiй, що належить: 0 акцiй. Протягом своєї  
дiяльностi займала наступнi посади: провiдний бухгалтер, заступник головного бухгалтера, в.о. головного бухгалтера. Непогашеної судимостi за корисливi  
та посадовi злочини не має. Термiн повноважень - безстроковий. Пiдства призначення: рiшення Наглядової Ради ПАТ "Харкiв-Авто". 
Особа, вказана нижче, пiдтверджує достовiрнiсть iнформацiї, що вказана в повiдомленнi, та визнає, що вона несе вiдповiдальнiсть згiдно законодавства: 
В.о.Генерального директора Кузнєцов Юрiй Андрiйович. 
 
05.04.2011 призначено член Дирекцiї, головний 

бухгалтер 
Клочко Людмила Василiвна МН 303905 

28.12.2001 Київський РВ ХМУ 
УМВС України в Харкiвськiй обл. 

0 

Зміст інформації: 



На пiдставi Рiшення Наглядової Ради ПАТ "Харкiв-Авто" (протокол вiд 23 травня 2011 року) та наказу в.о.Генерального директора № 56-л вiд 23 травня 2011  
року вiдбулися змiни посадових осiб емiтента: 
- призначено на посаду Члена Дирекцiї - головного бухгалтера Клочко Людмилу Василiвну, паспорт серiя МН, № 303905, виданий Київським РВ ХМУ УМВС  
України в Харкiвськiй областi, 28.12.2001р.Часткою в статутному капiталi емiтента не володiє. Протягом своєї дiяльностi займала наступнi посади: головний  
бухгалтер ВАТ "Харкiв-Авто", головний бухгалтер ТОВ "ХЛВЗ". Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Термiн призначення на  
посаду - безстроковий. 
Особа, вказана нижче, пiдтверджує достовiрнiсть iнформацiї, що вказана в повiдомленнi, та визнає, що вона несе вiдповiдальнiсть згiдно законодавства: 
В.о.Генерального директора Кузнєцов Юрiй Андрiйович. 
 
 
05.04.2011 звільнено член Дирекцiї, в.о. головного 

бухгалтера 
Микита Оксана Валерiївна МН 620878 

03.12.2003 Жовтневим РВ ХМУ 
УМВС України в Харкiвськiй обл. 

0 

Зміст інформації: 
На пiдставi Рiшення Наглядової Ради ПАТ "Харкiв-Авто" (протокол вiд 23 травня 2011 року) та наказу в.о.Генерального директора № 56-л вiд 23 травня 2011  
року вiдбулися змiни посадових осiб емiтента: 
- звiльнено вiд виконання обов'язкiв Члена Дирекцiї - в.о. головного бухгалтера Микиту Оксану Валерiївну, паспорт серiї МН № 620878, виданий Жовтневим  
РВ ХМУ УМВС України в Харкiвськiй областi 03.12.2003 р. Строк повноважень склав 1,5 мiсяцi. Протягом своєї дiяльностi займала наступнi посади:  
провiдний бухгалтер, заступник головного бухгалтера  ВАТ "Харкiв-Авто". Часткою в статутному капiталi емiтента не володiє. Непогашеної судимостi за  
корисливi та посадовi злочини не має. 
Особа, вказана нижче, пiдтверджує достовiрнiсть iнформацiї, що вказана в повiдомленнi, та визнає, що вона несе вiдповiдальнiсть згiдно законодавства: 
В.о.Генерального директора Кузнєцов Юрiй Андрiйович 
 

 


