
Титульний аркуш Повідомлення 

(Повідомлення про інформацію) 

Підтверджую ідентичність та достовірність Інформації, 

що розкрита відповідно до вимог Положення про 

розкриття інформації емітентами цінних паперів.  

 

Генеральний директор       Балакiрєв Борис Павлович 

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

  
М.П. 

 

29.10.2018 

(дата) 

 

Особлива інформація (відомості про зміну складу посадових осіб емітента) емітента 

I. Загальні відомості 

1. Повне найменування емітента 

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АВТ БАВАРIЯ-ДНIПРОПЕТРОВСЬК" 

2. Організаційно-правова форма 

Акціонерне товариство  

3. Місцезнаходження 

49041, мiсто Днiпро, вулиця Панiкахи, будинок 5 

4. Ідентифікаційний код юридичної особи 

25007606 

5. Міжміський код та телефон, факс 

(056)744-99-22; 744-99-04 

6. Електронна поштова адреса 

ipekurina@bmw.dp.ua 

 

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

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 30.10.2018 

 
(дата) 

2. Повідомлення опубліковано у* 209(2963)* Бюлетень "Вiдомостi НКЦПФР"  01.11.2018 

 
(номер та найменування офіційного друкованого 

видання) 
(дата) 

3. Повідомлення розміщено на 

сторінці 
http://www.bmw.dp.ua в мережі Інтернет 01.11.2018 

 
(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 

або повне найменування 
юридичної особи 

Ідентифікаційний код юридичної особи 

Розмір частки 
в статутному 

капіталі 
емітента (у 
відсотках) 

1 2 3 4 5 6 

29.10.2018 
припинено 

повноваження 

Член 
наглядової 

ради 

Iванець  
Iрина Iванiвна 

д/в 0.00 

Зміст інформації: 

Рiшенням акцiонера вiд 29.10.2018 припинено повноваження, у зв’язку з волевиявленням власника емiтента замiнити посадову особу. I.I. Iванець перебувала на посадi - 3 
роки, судимостей - немає. На розкриття паспортних даних – не надано згоди. 

29.10.2018 обрано 
Голова 

наглядової 
ради 

Тимофєєв  
Олександр Борисович 

д/в 0.00 

Зміст інформації: 

Рiшенням акцiонера вiд 29.10.2018 переобрано термiном на 3 роки, як Члена наглядової ради, у зв’язку з волевиявленням власника товариства, пiсля чого обрано Головою 
на засiданнi Наглядової ради 29.10.2018. О.Б. Тимофєєв – є представником єдиного акцiонера (ЄДРПОУ: 23730020), судимостей – немає, протягом останнiх 5 рокiв обiймав 
посаду Голови наглядової ради Емiтента. Паспортнi даннi: СН 830785, виданий 02.06.1998 Московським РУ ГУ МВС України в м. Києвi. 

29.10.2018 обрано 
Член 

наглядової 
ради 

Чорний  
Iгор Володимирович 

д/в 0.00 

Зміст інформації: 

Рiшенням акцiонера вiд 29.10.2018 переобрано термiном на 3 роки, як Члена наглядової ради, у зв’язку з волевиявленням власника товариства. I.В. Чорний – є 
представником єдиного акцiонера (ЄДРПОУ: 23730020), судимостей – немає, протягом останнiх 5 рокiв обiймав посаду Члена наглядової ради Емiтента. Паспортнi даннi: 
СО 845066, виданий 06.12.2001 Деснянським РУ ГУ МВС України у м. Києвi. 

29.10.2018 обрано 
Член 

наглядової 
ради 

Нестерова  
Оксана Миколаївна 

д/в 0.00 

Зміст інформації: 

Рiшенням акцiонера вiд 29.10.2018 обрано термiном на 3 роки, як Члена наглядової ради, у зв’язку з волевиявленням власника товариства. О.М. Нестерова – є 
представником єдиного акцiонера (ЄДРПОУ: 23730020), судимостей – немає, протягом останнiх 5 рокiв обiймала посаду Начальника вiддiлу кадрiв Товариства з 
обмеженою вiдповiдальнiстю з iноземними iнвестицiями «АВТ Баварiя». Паспортнi даннi: СН 536106, виданий 07.10.1997 Днiпровським РУ ГУ МВС України в м. Києвi. 



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 

29.10.2018 
припинено 

повноваження 
Генеральний 

директор 
Балакiрєв  

Борис Павлович 
д/в 0.00 

Зміст інформації: 

Рiшенням Наглядової ради вiд 29.10.2018 припинено повноваження за угодою сторiн (п. 1 ст. 36 КЗпП). Б.П. Балакiрєв перебував на посадi - з 10.09.2014, судимостей - 
немає. На розкриття паспортних даних – не надано згоди. 

29.10.2018 обрано 
Генеральний 

директор 
Гром  

Андрiй Вiкторович 
д/в 0.00 

Зміст інформації: 

Обрано на посаду Рiшенням Наглядової ради вiд 29.10.2018, до переобрання. Пiдстава: заява А.В. Грома вiд 24.10.2018. Протягом  останнiх 5 рокiв обiймав посаду 
Керiвника ТОВ "Богдан-Авто Донецьк". Паспортнi даннi: ВА 003191 виданий 15.06.1995 Ленiнським РВ УМВС України у м. Донецьку. Судимостей – немає. 

29.10.2018 
припинено 

повноваження 
Ревiзор 

Iванчихiна  
Iрина Борисiвна 

д/в 0.00 

Зміст інформації: 

Рiшенням акцiонера вiд 29.10.2018 припинено повноваження, у зв’язку з волевиявленням власника емiтента замiнити посадову особу. I.Б. Iванчихiна перебувала на посадi 
- 5 рокiв, судимостей - немає. На розкриття паспортних даних – не надано згоди. 

29.10.2018 обрано Ревiзор 
Борисова  

Тетяна Вiкторiвна 
д/в 0.00 

Зміст інформації: 

Рiшенням акцiонера вiд 29.10.2018 обрано термiном на 5 рокiв, у зв’язку з волевиявленням власника товариства. Т.В. Борисова протягом останнiх 5 рокiв обiймала посаду 
Головного бухгалтера Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю з iноземними iнвестицiями «АВТ Баварiя». Судимостей – немає. Паспортнi даннi: СН 508059 виданий 
27.07.2018 Радянським РУ ГУ МВС України у м. Києвi. 

 


