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Код за ЄДРПОУ 14372024 Приватне акціонерне товариство "Міжнародна акціонерна авіаційна компанія "УРГА" 

Складено на 30.09.2014 

Дата прийняття 
рішення 

Зміни (призначено 
або звільнено) 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 

Володіє часткою в 
статутному капіталі 
емітента (у відсотках) 

1 2 3 4 5 6 

30.09.2014 звільнено Голова наглядової ради Ставицький Анатолій Борисович ЕА 132792 Олександрійським МВ УМВС України в Кіровоградській області 26.07.1996 0.00000 

Зміст інформації: 

Рішення про звільнення голови наглядової ради прийняте наглядовою радою товариства від 30.09.2014 року №30/09/2014 на підставі заяви голови наглядової ради від 15.09.2014р. до Наглядової ради та МААК "УРГА", щодо 
неможливості виконання обов'язків члена та голови НР за станом здоров'я п.2 ч.1 ст.57 ЗУ "Про акціонерні товариства". Звільнено: Голова наглядової ради Ставицький Анатолій Борисович (ЕА 132792 26.07.1996 Олександрійським 
МВ УМВСУ в Кіровоградській обл.), розмір пакета акцій: 0 штук. Перебував на посаді з 16.04.2013 року. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа не має. 

30.09.2014 звільнено Член наглядової ради Махлай Людмила Іванівна НК 958403 Козелецьким РВ УМВСУ в Чернігівській обл. 30.01.2001 0.00000 

Зміст інформації: 

Рішення про звільнення члена наглядової ради прийняте наглядовою радою товариства від 30.09.2014 року №30/09/2014 на підставі заяви голови наглядової ради від 15.09.2014р. до Наглядової ради та МААК "УРГА", щодо 
неможливості виконання обов'язків члена та голови НР за станом здоров'я п.2 ч.1 ст.57 ЗУ "Про акціонерні товариства" та обранням голови наглядової ради. Звільнено: Член наглядової ради Махлай Людмила Іванівна (НК 958403 
30.01.2001 Козелецьким РВ УМВСУ в Чернігівській обл.), розмір пакета акцій: 0 штук. Перебувала на посаді з 16.04.2013 року. На вільну посаду члена наглядової ради буде обрано на загальних зборах акціонерів, які відбудуться 18 
листопада 2014 року. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа не має. 

30.09.2014 обрано Голова наглядової ради Махлай Людмила Іванівна КН 958403 Козелецьким РВ УМВСУ в Чернігівській обл. 30.01.2001 0.00000 

Зміст інформації: 

Рішення про звільнення та обрання голови наглядової ради прийняте наглядовою радою товариства від 30.09.2014 року №30/09/2014 на підставі заяви голови наглядової ради від 15.09.2014р. до Наглядової ради та МААК "УРГА", 
щодо неможливості виконання обов'язків члена та голови НР за станом здоров'я п.2 ч.1 ст.57 ЗУ "Про акціонерні товариства". Обрано: Голова наглядової ради Махлай Людмила Іванівна (НК 958403 30.01.2001 Козелецьким РВ 
УМВСУ в Чернігівській обл.), розмір пакета акцій: 0 штук. Обрана на строк до 18.11.2014 року. Протягом останніх 5 років займала посади: член наглядової ради МААК "УРГА". Непогашеної судимості за корисливі та посадові 
злочини посадова особа не має. 
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