
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.

генеральний директор Ткачов В.А.
(посада)    (підпис)   (прізвище та ініціали 

   керівника)

МП

09.08.2011

(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 смт Пiсочин вул. 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 10.08.2011

(дата)

2.2. 

Повідомлення 149 Бюллетень. Цiннi папери України. 11.08.2011

 опубліковано у (номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)

2.3. Повідомлення розміщено на 

сторінці kharkiv-avto.ukravto.ua

в мережі 

Інтернет 18.08.2011

(за наявності) (адреса сторінки) (дата)



Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата 
прийнятт

я 
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
09.08.2011 звільнено в.о. генерального директора, 

члена Дирекцiї товариства
Кузнєцов Ю.А. ММ 025317

21.10.1998 Московський 
МВХМУ УМВС України у 

Харкiвськiй областi 

0

Зміст інформації:
На пiдставi рiшення Наглядової ради ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ХАРКIВ-АВТО» (протокол вiд 09 серпня 2011 року) вiдбулись змiни у 
складi колегiального виконавчого органу емiтента:
- звiльнено вiд виконання обов’язкiв Генерального директора, що є членом Дирекцiї товариства згiдно Статуту, Кузнєцова Юрiя Андрiйовича, паспорт 
серiї 
ММ №025317, виданий Московським МВХМУ УМВС України у Харкiвськiй областi 21.10.1998 р., часткою в статутному капiталi емiтента не володiє, 
09.08.2011р. у зв’язку з поданою заявою. Строк повноважень склав 8 мiсяцiв. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

09.08.2011 призначено генерального директора, 
члена Дирекцiї товариства

Ткачов В.А. ММ 123462
23.12.1998 Червонозаводський 
РВ УМВС України в Харкiвськiй 

областi

0,0301

Зміст інформації:
На пiдставi рiшення Наглядової ради ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ХАРКIВ-АВТО» (протокол вiд 09 серпня 2011 року) вiдбулись змiни у 
складi колегiального виконавчого органу емiтента:
- обрано Генерального директора, що є членом Дирекцiї товариства згiдно Статуту, Ткачова Вiктора Андрiйовича, паспорт серiї ММ №123462, виданий 
Червонозаводським РВ УМВС України в Харкiвськiй областi 23.12.1998 р., який володiє часткою в статутному капiталi емiтента у розмiрi 0,0301%, з 
10.08.2011р., без зазначення строку повноважень. Розмiр пакету акцiй, що належить: 586 акцiй. Протягом своєї дiяльностi займав наступнi посади: 
директор фiлiї, начальник планово-економiчного вiддiлу, старший майстер. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.


