
Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію) 
 

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  Царенко I. А. 

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

22.04.2016 
(дата) 

 
 
 
 
 
 
Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати 

фонду операцій з нерухомістю) емітента 
 

І. Загальні відомості 
 

1. Повне найменування емітента 
 Приватне акцiонерне товариство "Єврокар" 
2. Організаційно-правова форма 
 Акціонерне товариство 
3. Місцезнаходження 
 89460 Україна, Закарпатська обл., Ужгородський район, с.Соломоново, вул.Перемоги, 46 
4. Код за ЄДРПОУ 
 30913130 
5. Міжміський код та телефон, факс 
 (0312)71-39-00, (0312)71-39-00 
6. Електронна поштова адреса 
 eurocar@eurocar.ua  
 
ІІ. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)  

 
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії  
 (дата) 
2. Повідомлення     
 опубліковано у (номер та найменування офіційного друкованого видання)  (дата) 
3. Повідомлення розміщено на сторінці  в мережі Інтернет  
 (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 

Паспортні дані фізичної особи (серія, 
номер, дата видачі, орган, який 
видав) або код за ЄДРПОУ 

юридичної особи 

Розмір частки 
в статутному 
капіталі 

емітента (у 
відсотках) 

1 2 3 4 5 6 
21.04.2016 припинено 

повноваження 
Голова Ревiзiйної комiсiї Боярiна Свiтлана Iллiчна . . 

 . 
0 

Зміст інформації: 

21.04.2016р. загальними зборами акціонерів  ПрАТ "Єврокар" (протокол №17 від 21.04.2016р.) було прийнято рішення припинити  повноваження Боярiної Свiтлани 
Iллiчни на посаді Голови Ревiзiйної комiсiї. Підстава рішення: в зв'язку з закінченням строку, на який було обрано Ревiзiйну комiсiю. Розмір частки в статутному капіталі 
емітента (у відсотках) -0,00%. Перебувала на посаді - 1 рік. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Згоди на розкриття паспортних даних не 
надано. 
21.04.2016 припинено 

повноваження 
Член Ревiзiйної комiсiї Бевський Iгор Петрович . . 

 . 
0 

Зміст інформації: 
21.04.2016р. загальними зборами акціонерів  ПрАТ "Єврокар" (протокол №17 від 21.04.2016р.) було прийнято рішення припинити  повноваження Бевського Iгоря 
Петровича на посаді Члена Ревiзiйної комiсiї. Підстава рішення: в зв'язку з закінченням строку, на який було обрано Ревiзiйну комiсiю. Розмір частки в статутному 
капіталі емітента (у відсотках) -0,00%. Перебував на посаді - 1 рік. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Згоди на розкриття паспортних даних 
не надано. 
21.04.2016 припинено 

повноваження 
Член Ревiзiйної комiсiї Панченко Ірина Миколаївна . . 

 . 
0 

Зміст інформації: 

21.04.2016р. загальними зборами акціонерів  ПрАТ "Єврокар" (протокол №17 від 21.04.2016р.) було прийнято рішення припинити  повноваження Панченко Ірини 
Миколаївни на посаді Члена Ревiзiйної комiсiї. Підстава рішення: в зв'язку з закінченням строку, на який було обрано Ревiзiйну комiсiю. Розмір частки в статутному 
капіталі емітента (у відсотках) -0,00%. Перебувала на посаді - 1 рік. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Згоди на розкриття паспортних 
даних не надано. 
21.04.2016 обрано Член Ревiзiйної комiсiї Боярiна Свiтлана Iллiчна . . 

 . 
0 

Зміст інформації: 
21.04.2016р. загальними зборами акціонерів  ПрАТ "Єврокар" (протокол №17 від 21.04.2016р.) було прийнято рішення обрати на посаду Члена Ревiзiйної комiсiї  Боярiну 
Свiтлану Iллiчну. Підстава рішення: закінчення терміну повноважень ревізійної комісії та необхідність обрання ревізійної комісії на наступний строк.  Розмір частки в 
статутному капіталі емітента (у відсотках) -0,00%. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Строк, на який обрано: до переобрання. Інші посади, 
які обіймала особа протягом останніх п'яти років: директор департаменту контролю та ревiзiй, голова ревiзiйної комiсiї, провiдний економiст, заступник директора з 
ефективностi пiдприємництва. Згоди на розкриття паспортних даних не надано. 
21.04.2016 обрано Голова Ревiзiйної комiсiї Боярiна Свiтлана Iллiчна . . 

 . 
0 

Зміст інформації: 



21.04.2016р. на першому засіданні ревізійної комісії  ПрАТ "Єврокар" (протокол №1 від 21.04.2016р.) було прийнято рішення обрати на посаду Голови Ревiзiйної комiсiї  
Боярiну Свiтлану Iллiчну. Підстава рішення: обрання загальними зборами акціонерів  ПрАТ "Єврокар" (протокол №17 від 21.04.2016р.) ревізійної комісії у новому складі. 
Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках) -0,00%. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Строк, на який обрано: до 
переобрання. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: директор департаменту контролю та ревiзiй, голова ревiзiйної комiсiї, провiдний економiст, 
заступник директора з ефективностi пiдприємництва. Згоди на розкриття паспортних даних не надано. 
21.04.2016 обрано Член Ревiзiйної комiсiї Бевський Iгор Петрович . . 

 . 
0 

Зміст інформації: 
21.04.2016р. загальними зборами акціонерів ПрАТ "Єврокар" (протокол №17 від 21.04.2016р.) було прийнято рішення обрати на посаду Члена Ревiзiйної комiсiї  
Бевського Iгоря Петровича. Підстава рішення: закінчення терміну повноважень ревізійної комісії та необхідність обрання ревізійної комісії на наступний строк.  Розмір 
частки в статутному капіталі емітента (у відсотках) -0,00%. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Строк, на який обрано: до переобрання. Інші 
посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: директор, президент. Згоди на розкриття паспортних даних не надано. 
21.04.2016 обрано Член Ревiзiйної комiсiї Панченко Iрина Миколаївна . . 

 . 
0 

Зміст інформації: 

21.04.2016р. загальними зборами акціонерів  ПрАТ "Єврокар" (протокол №17 від 21.04.2016р.) було прийнято рішення обрати на посаду Члена Ревiзiйної комiсiї  
Панченко Iрину Миколаївну. Підстава рішення: закінчення терміну повноважень ревізійної комісії та необхідність обрання ревізійної комісії на наступний строк.  Розмір 
частки в статутному капіталі емітента (у відсотках) -0,00%. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Строк, на який обрано: до переобрання. Інші 
посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: провiдний бухгалтер - ревiзор Департаменту контролю i ревiзiй, провiдний спецiалiст вiддiлу з облiку та аудиту. 
Згоди на розкриття паспортних даних не надано. 

 


