
      Відомості про зміни у складі посадових осіб ПрАТ "Буський Агротехсервіс" (Код ЄДРПОУ 00905474) 
Львівська  обл. м. Буськ,  вул. Січових Стрілців -6 тел. (03264) 2-18-05 

 
 Відповідно до рішення Загальних зборів (протокол від 11.04.2016 року), відбулись зміни у складі посадових осіб 
Товариства. 

З  Ревізійної комісії звільнено:  
Голова Ревізійної комісії - Баворовська Тетяна Юхимівна,  частка у статутному капіталі 0,3228%, вартістю 1030,00 

грн., паспорт КА № 232453 виданий Залізничним РВ УМВС України у Львівській області 05.07.1996 року. Перебувала 
на посаді І рік. Термін призначення на  посаду  у відповідності до  статуту.  

Член Ревізійної комісії  Славич  Галина  Петрівна, частка у статутному капіталі 0,1567%, вартістю 500,00 грн., 
паспорт СТ №189399 виданий Франківським РВ ЛМУ ГУМВС України у Львівській області 06.08.2010 року. 
Перебувала на посаді 1рік. Термін призначення на посаду у відповідності до статуту.  

Член Ревізійної комісії Новак Тарас Юрійович– частка у статутному капіталі-  0,1567%, вартістю 500,00 грн,  
паспорт КС № 849863 виданий Буським РВ УМВС України  у Львівській області 01.10.2011року. Перебував на посаді 1 
рік. Термін призначення на посаду у відповідності  до статуту. 

Обрано до Ревізійної комісії: 
Голова Ревізійної комісії - Баворовська Тетяна Юхимівна,  частка у статутному капіталі 0,3228%, вартістю 1030,00 

грн., паспорт КА № 232453 виданий Залізничним РВ УМВС України у Львівській області 05.07.1996 року. Перебувала 
на посаді І рік. Термін призначення на  посаду  у відповідності до  статуту.  

Член Ревізійної комісії  Славич  Галина  Петрівна, частка у статутному капіталі 0,1567%, вартістю 500,00 грн., 
паспорт СТ №189399 виданий Франківським РВ ЛМУ ГУМВС України у Львівській області 06.08.2010 року. 
Перебувала на посаді 1 рік Термін призначення на посаду у відповідності до статуту.  

Член Ревізійної комісії Баворовський Євгеній Олександрович – частка у статутному капіталі- 0,1693%, вартістю 
540,00 грн,  паспорт КС № 822137 виданий Залізничним РВ ЛМУ УМВС України у Львівській області 14.04.2011року. 
Новообраний. Термін призначення на посаду у відповідності  до статуту. Попередня посада приватний підприємець. 

З Наглядової ради звільнено:  
  Голова – Баворовський Олександр Ярославови  88,7599 % – частка у статутному капіталі вартістю 283176,25 грн.,  
паспорт КА № 232452 виданий Залізничним РВ УМВС України у Львівській області 05.07.1996 року.  Термін 
перебування на посаді 3 роки. Термін призначення на   посаду  у відповідності до статуту. 
         ЧЛЕНИ : Баран Володимир Афанасович  0,1567 % – частка у статутному капіталі вартістю-500,00грн паспорт КВ 
№ 785607 виданий Франківським РВ  ЛМУ УМВС України    у Львівській області 05.02.2002 року.  Термін перебування 
на посаді 2 роки Термін призначення на  посаду  у відповідності до статуту. 
                 -    Баран  Олег Володимирович-   0,1567% – частка у статутному капіталі вартістю-500,00грн паспорт КВ № 
679301 виданий Франківським РВ УМВС України у Львівській області 15,05,2001 року Термін перебування на посаді 2 
роки. Термін призначення  на посаду  у відповідності до статуту.     

Обрано до Наглядової ради:  
  Голова – Баворовський Олександр Ярославови  88,7599 % – частка у статутному капіталі вартістю 283176,25 грн.,  
паспорт КА № 232452 виданий Залізничним РВ УМВС Україн     у Львівській області 05.07.1996 року.  Термін 
перебування на посаді 3 роки. Термін призначення на   посаду  у відповідності до статуту. 
         Член Наглядової ради : Баран Володимир Афанасович   0,1567 % – частка у статутному капіталі вартістю-500,00грн 
паспорт КВ № 785607 виданий Франківським РВ  ЛМУ УМВС України    у Львівській області 05.02.2002 року.  Термін 
перебування на посаді 2 роки Термін призначення на  посаду  у відповідності до статуту. 
           Член Наглядової ради Баран  Олег Володимирович-     0,1567% – частка у статутному капіталі вартістю-500,00грн 
паспорт КВ № 679301 виданий Франківським РВ УМВС України у Львівській області 15,05,2001 року Термін 
перебування на посаді 2 роки. Термін призначення  на посаду  у відповідності до статуту.     
 

Непогашеної судимості за злочини, вчиненi з корисливих мотивiв, чи злочини у сфері господарської, службової 
дiяльностi у звільнених та призначених посадових осіб Емітента немає. 

                                              ПрАТ “ Буський  Агротехсервіс “ 
 

Відомості про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій 
ПрАТ "Буський Агротехсервіс" (Код ЄДРПОУ 00905474) 

 Львівська  обл. м. Буськ . вул. Січових Стрілців -6 тел. (03264) 2-18-05 
 
 

Згідно інформації із отриманого зведеного облікового реєстру на проведення  загальних зборів акціонерів 
ПрАТ "Буський Агротехсервіс" від 11.04.2016р., отриманого вiд Нацiонального депозитарiю України, Емітенту стало 
вiдомо, що збільшилас кiлькiсть акцiй у власностi Фізичної особи Баворовський Олександр Ярославович до 1132705 
шт., що становить 88,7599% вiд загальної кiлькостi голосуючих акцiй. 

ПрАТ “ Буський  Агротехсервіс “ 
 


