
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. 

  

  
Голова правлiння       Грабович Роман Степанович 

(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника) 
  
    М.П.   29.04.2014 
        (дата) 
         
  
Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, 

сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента 
  

I. Загальні відомості 
  
1. Повне найменування емітента   ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БУСЬКИЙ 

АГРОТЕХСЕРВIС" 
  
2. Організаційно-правова форма   Приватне акціонерне товариство 
  
3. Місцезнаходження   80500, м.Буськ, вул.Сiчових Стрiльцiв, 6 
  
4. Код за ЄДРПОУ   00905474 
  
5. Міжміський код та телефон, факс   д/н, 2-15-06 
  
6. Електронна поштова адреса   д/н 
  

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

  
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії   29.04.2014 
    (дата) 
2. Повідомлення опубліковано у   00, Бюлетень "Цінні папери"   29.04.2014 
    (номер та найменування офіційного 

друкованого видання) 
  (дата) 

3. Повідомлення розміщено на 
сторінці 

  http://www.bfg.lviv.ua 

    (адреса сторінки) 
в мережі Інтернет   29.04.2014       
    (дата)       

http://www.bfg.lviv.ua


Відомості про зміну складу посадових осіб емітента 
 

Дата прийняття 
рішення 

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 
28.04.2014 Звільнено Голова Спостережної ради Баворовський  Олександр  

Ярославович 
КА, 232452, 05.07.1996, 
алізничним РВ УМВС України  
у Львівській області 

86,990000 

Зміст інформації: 
Відповідно до рішення Загальних борів акціонерів, від 28.04.2014 року, відбулись зміни у складі посадових осіб Емітента. 
Непогашеної судимості  за злочини, вчинені  з корисливих мотивів, чи злочини  у сфері господарської , службової діяльності у посадової особи немає 
 

28.04.2014 Звільнено Член Спостережної ради Костецький  Петро  Васильович КА, 652651, 12.11.1997, 
Буським РВ УМВС України у 
Львівській обл. 

0,000000 

Зміст інформації: 
Відповідно до рішення Загальних борів акціонерів, від 28.04.2014 року, відбулись зміни у складі посадових осіб Емітента. 
Непогашеної судимості  за злочини, вчинені  з корисливих мотивів, чи злочини  у сфері господарської , службової діяльності у посадової особи немає 
 

28.04.2014 Звільнено Член Спостережної ради Павлик  Зеновій  Юліанович КА, 043396, 27.03.1996, 
Буським РВ УМВС України у 
Львівській області 

0,000000 

Зміст інформації: 
Відповідно до рішення Загальних борів акціонерів, від 28.04.2014 року, відбулись зміни у складі посадових осіб Емітента. 
Непогашеної судимості  за злочини, вчинені  з корисливих мотивів, чи злочини  у сфері господарської , службової діяльності у посадової особи немає 
 

28.04.2014 Звільнено Голова  Ревізійної комісії   Феджага  Володимир  
Сафатович   

КН, 193045, 21.11.1996, 
Буським РВ УМВС України у 
Львівській області  

0,000000 

Зміст інформації: 
Відповідно до рішення Загальних борів акціонерів, від 28.04.2014 року, відбулись зміни у складі посадових осіб Емітента. 
Непогашеної судимості  за злочини, вчинені  з корисливих мотивів, чи злочини  у сфері господарської , службової діяльності у посадової особи немає 
 

28.04.2014 Звільнено Член Ревізійної комісії   Зеліско   Любов  Петрівна   КА, 528270, 30.07.1997, 
Буським РВ УМВС  України  у 
Львівській області   

0,000000 

Зміст інформації: 
Відповідно до рішення Загальних борів акціонерів, від 28.04.2014 року, відбулись зміни у складі посадових осіб Емітента. 



Непогашеної судимості  за злочини, вчинені  з корисливих мотивів, чи злочини  у сфері господарської , службової діяльності у посадової особи немає 
 

28.04.2014 Звільнено Член Ревізійної комісії  Рудоман  Микола Іванович  КА, 099245, 12.03.1996, 
Шевченківським  РВ  ЛМУ 
УМВС  України у Львівській 
області  

0,000000 

Зміст інформації: 
Відповідно до рішення Загальних борів акціонерів, від 28.04.2014 року, відбулись зміни у складі посадових осіб Емітента. 
Непогашеної судимості  за злочини, вчинені  з корисливих мотивів, чи злочини  у сфері господарської , службової діяльності у посадової особи немає 
 

28.04.2014 Призначено Голова Спостережної ради  Баворовський  Олександр  
Ярославович 

КА, 232452, 05.07.1996, 
Залізничним РВ УМВС України  
у Львівській області 

86,990000 

Зміст інформації: 
Відповідно до рішення Загальних борів акціонерів, від 28.04.2014 року, відбулись зміни у складі посадових осіб Емітента. 
Непогашеної судимості  за злочини, вчинені  з корисливих мотивів, чи злочини  у сфері господарської , службової діяльності у посадової особи немає 
 

28.04.2014 Призначено Член Спостережної ради   Баран Володимир Афанасович  КВ, 785607, 05.02.2002, 
Франківським  РВ  ЛМУ УМВС 
України  у Львівській обл 

0,150000 

Зміст інформації: 
Відповідно до рішення Загальних борів акціонерів, від 28.04.2014 року, відбулись зміни у складі посадових осіб Емітента. 
Непогашеної судимості  за злочини, вчинені  з корисливих мотивів, чи злочини  у сфері господарської , службової діяльності у посадової особи немає 
 

28.04.2014 Призначено Член Спостережної ради   Баран Олег Володимирович   КВ, 679301, 15.05.2001, 
Франківським  РВ УМВС 
України у Львівській області  

0,150000 

Зміст інформації: 
Відповідно до рішення Загальних борів акціонерів, від 28.04.2014 року, відбулись зміни у складі посадових осіб Емітента. 
Непогашеної судимості  за злочини, вчинені  з корисливих мотивів, чи злочини  у сфері господарської , службової діяльності у посадової особи немає 
 

28.04.2014 Призначено Голова  Ревізійної комісії   Стойко Марія  Миколаївна  СГ, 473570, 30.01.1990, Буським 
РВ УМВС України у Львівській 
області  

0,150000 

Зміст інформації: 
Відповідно до рішення Загальних борів акціонерів, від 28.04.2014 року, відбулись зміни у складі посадових осіб Емітента. 
Непогашеної судимості  за злочини, вчинені  з корисливих мотивів, чи злочини  у сфері господарської , службової діяльності у посадової особи немає 
 

28.04.2014 Призначено Член Ревізійної комісії   Фундальський Володимир 
Васильович    

СГ, 385932  , 03.04.1992, 
Буським РВ УМВС  України  у 

0,150000 



Львівській області   
Зміст інформації: 
Відповідно до рішення Загальних борів акціонерів, від 28.04.2014 року, відбулись зміни у складі посадових осіб Емітента. 
Непогашеної судимості  за злочини, вчинені  з корисливих мотивів, чи злочини  у сфері господарської , службової діяльності у посадової особи немає 
 

28.04.2014 Призначено Член Ревізійної комісії  Чабановська Мирослова 
Теодозіївна    

СГ, 393881, 18.04.1979, Буським  
РВ  УМВС  України у 
Львівській області  

0,150000 

Зміст інформації: 
Відповідно до рішення Загальних борів акціонерів, від 28.04.2014 року, відбулись зміни у складі посадових осіб Емітента. 
Непогашеної судимості  за злочини, вчинені  з корисливих мотивів, чи злочини  у сфері господарської , службової діяльності у посадової особи немає 
 

 
* Окремо вказуються особи, які звільняються та призначаються (обираються або припиняють повноваження) на кожну посаду. 
** Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. 
Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ 
Версія 09.04.06  (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXIV 

 

 


