
Підтверджую ідентичність та достовірність Інформації, що розкрита
відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами
цінних паперів .

( посада ) ( підпис ) ( прізвище, ім'я, по батькові керівника)

Дата

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з
нерухомістю) емітента

1. Повне найменування емітента ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БIЛОЦЕРКIВСЬКИЙ АВТОБУСНИЙ ПАРК"

2. Організаційно-правова форма

3. Місцезнаходження

4. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 05538721

09100  Київська область  м.Бiла Церква вул.Сухоярська, буд.18

Публiчне акцiонерне товариство

Директор
Старинко Андрiй Стефанович

02.05.2018

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів

I. Загальні відомості

5.Міжміський код та телефон, факс

6. Електронна поштова адреса mvshulzenko@vestacorp.com.ua

0456365412 0456365412

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

2. Повідомлення
опубліковано у *

84 Вiдомостi НКЦПФР

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

03.05.2018

Дата(номер та найменування офіційного друкованого видання)

3. Повідомлення
розміщено на
сторінці в мережі
Інтернет

www.bc-avtopark.org.ua 03.05.2018

Дата(адреса сторінки)

02.05.2018

Дата

Додаток 1

* Зазначається при поданні до Комісії.
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Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Дата вчинення дії Зміни (призначено, звільнено,

обрано або припинено
повноваження)

Посада Прізвище, ім'я, по батькові
фізичної особи або повне

найменування юридичної особи

Паспортні дані фізичної особи
(серія, номер, дата видачі, орган,

який видав) або ідентифікаційний
код за ЄДРПОУ юридичної особи

Розмір частки в статутному
капіталі емітента

1 2 3 4 5 6

Додаток 7 до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів

Зміст інформації:

30.04.2018 припинено повноваження Голова наглядової ради Сардарян Хачатур Суренович      .  .    0.00000

Повноваження Голови наглядової ради Сардарян Хачатур Суреновича (не дала згоди на розкриття паспортних даних) припинено 30.04.2018 р.(дата вчинення дiї 30.04.2018р.) Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної
судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, протягом якого особа перебувала на посадi: з 28.04.2017р. Рiшення прийнято Загальними зборами Товариства. Обгрунтування змiн: рiшення власникiв. Пiдстава
рiшення: закiнчення строку повноважень.

Зміст інформації:

30.04.2018 припинено повноваження Член наглядової ради Захаров Андрiй Вiкторович      .  .    0.00000

Повноваження Члена наглядової ради Захарова Андрiя Вiкторовича (не дала згоди на розкриття паспортних даних) припинено 30.04.2018 р.(дата вчинення дiї 30.04.2018) Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної
судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, протягом якого особа перебувала на посадi: з 28.04.2017р. Рiшення прийнято Загальними зборами Товариства. Обгрунтування змiн: рiшення власникiв. Пiдстава
рiшення: закiнчення строку повноважень.

Зміст інформації:

30.04.2018 припинено повноваження Член наглядової ради Карауш Надiя Петрiвна      .  .    0.00000

Повноваження Члена наглядової ради Карауш Надiї Петрiвни (не дала згоди на розкриття паспортних даних) припинено 30.04.2018 р.(дата вчинення дiї 30.04.2018р.) Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної
судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, протягом якого особа перебувала на посадi: з 28.04.2017р. Рiшення прийнято Загальними зборами Товариства. Обгрунтування змiн: рiшення власникiв. Пiдстава
рiшення: закiнчення строку повноважень.

Зміст інформації:

30.04.2018 припинено повноваження Член наглядової ради Поправка Дмитро Юрiйович      .  .    0.00000

Повноваження Члена наглядової ради Поправка Дмитра Юрiйовича (не дала згоди на розкриття паспортних даних) припинено 30.04.2018 р.(дата вчинення дiї 30.04.2018р.) Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної
судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, протягом якого особа перебувала на посадi: з 28.04.2017р. Рiшення прийнято Загальними зборами Товариства. Обгрунтування змiн: рiшення власникiв. Пiдстава
рiшення: закiнчення строку повноважень.

Зміст інформації:

30.04.2018 припинено повноваження Член наглядової ради Шилiнговська Надiя Вiкторiвна      .  .    0.00000

Повноваження Члена наглядової ради Шилiнговської Надiї Вiкторiвни (не дала згоди на розкриття паспортних даних) припинено 30.04.2018 р.(дата вчинення дiї 30.04.2018р.) Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної
судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, протягом якого особа перебувала на посадi: з 28.04.2017р. Рiшення прийнято Загальними зборами Товариства. Обгрунтування змiн: рiшення власникiв. Пiдстава
рiшення: закiнчення строку повноважень.

Зміст інформації:

30.04.2018 обрано Голова наглядової ради Сардарян Хачатур Суренович      .  .    0.00000

Голову наглядової ради Сардарян Хачатура Суреновича (не дала згоди на розкриття паспортних даних) обрано 30.04.2018 р.(дата вчинення дiї 30.04.2018) Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за
корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, на який обрано особу: до дати наступних чергових загальних зборiв. Iншi посади, якi обiймала ця особа за останнi 5 рокiв: начальник департаменту розвитку, заступник
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Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Дата вчинення дії Зміни (призначено, звільнено,

обрано або припинено
повноваження)

Посада Прізвище, ім'я, по батькові
фізичної особи або повне

найменування юридичної особи

Паспортні дані фізичної особи
(серія, номер, дата видачі, орган,

який видав) або ідентифікаційний
код за ЄДРПОУ юридичної особи

Розмір частки в статутному
капіталі емітента

1 2 3 4 5 6

Додаток 7 до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів

фiнансового директора, в.о директора , голова Наглядової ради. Рiшення прийнято Загальними зборами Товариства та Наглядовою радою. Посадова особа є представником акцiонера ПАТ "ПIВНIЧТРАНС" (код 05523553;
адреса: м.Одеса 21 км Старокiївської дороги). Обгрунтування змiн: рiшення власникiв. Пiдстава рiшення: закiнчення строку повноважень.

Зміст інформації:

30.04.2018 обрано Член наглядової ради Акопджанян Роман Драстаматович      .  .    0.00000

Члена наглядової ради Акопджанян Романа Драстаматовича (не дала згоди на розкриття паспортних даних) обрано 30.04.2018 р.(дата вчинення дiї 30.04.2018р.) Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за
корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, на який обрано особу: до дати наступних чергових загальних зборiв. Iншi посади, якi обiймала ця особа за останнi 5 рокiв: Директор. Рiшення прийнято Загальними зборами
Товариства. Посадова особа є представником акцiонера ПАТ "ПIВНIЧТРАНС" (код 05523553; адреса: м.Одеса 21 км Старокiївської дороги). Обгрунтування змiн: рiшення власникiв. Пiдстава рiшення: закiнчення строку
повноважень.

Зміст інформації:

30.04.2018 обрано Член наглядової ради Губарєв Сергiй Миколайович      .  .    0.00000

Члена наглядової ради Губарєва Сергiя Миколайовича (не дала згоди на розкриття паспортних даних) обрано 30.04.2018 р.(дата вчинення дiї 30.04.2018р.) Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за
корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, на який обрано особу: до дати наступних чергових загальних зборiв. Iншi посади, якi обiймала ця особа за останнi 5 рокiв: директор департамента роздрiбного бiзнесу,
заступник директора департамента розвитку. Рiшення прийнято Загальними зборами Товариства. Посадова особа є представником акцiонера ПАТ "ПIВНIЧТРАНС" (код 05523553; адреса: м.Одеса 21 км Старокiївської
дороги). Обгрунтування змiн: рiшення власникiв. Пiдстава рiшення: закiнчення строку повноважень.

Зміст інформації:

30.04.2018 обрано Член наглядової ради Сардарян Карiне Рафiкiвна      .  .    0.00000

Члена наглядової ради Сардарян Карiне Рафiкiвну (не дала згоди на розкриття паспортних даних) обрано 30.04.2018 р.(дата вчинення дiї 30.04.2018р.) Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi
та посадовi злочини немає. Cтрок, на який обрано особу: до дати наступних чергових загальних зборiв, iншi посади, якi обiймала ця особа за останнi 5 рокiв - пенсiонерка. Рiшення прийнято Загальними зборами
Товариства. Посадова особа є представником акцiонера ПАТ "ПIВНIЧТРАНС" (код 05523553; адреса: м.Одеса 21 км Старокiївської дороги). Обгрунтування змiн: рiшення власникiв. Пiдстава рiшення: закiнчення строку
повноважень.

Зміст інформації:

30.04.2018 обрано Член наглядової ради Шилiнговська Надiя Вiкторiвна      .  .    0.00000

Члена наглядової ради Шилiнговську Надiю Вiкторiвну (не дала згоди на розкриття паспортних даних) обрано 30.04.2018 р.(дата вчинення дiї 30.04.2018р.) Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за
корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, на який обрано особу: до дати наступних чергових загальних зборiв. Iншi посади, якi обiймала ця особа за останнi 5 рокiв: менеджер з адмiнiстративної дiяльностi. Рiшення
прийнято Загальними зборами Товариства. Посадова особа є представником акцiонера ПАТ "ПIВНIЧТРАНС" (код 05523553; адреса: м.Одеса 21 км Старокiївської дороги). Обгрунтування змiн: рiшення власникiв.
Пiдстава рiшення: закiнчення строку повноважень.
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