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26.03.2012 р. Наглядова Рада публічного акціонерного товариства «Холдингова компанія
«ЕКО-ДІМ» (далі - «Товариство») прийняла рішення про припинення повноважень члена Правління
Товариства Мудрика Василя Теодоровича, який обіймав посаду першого заступника Голови
Правління — головного інженера Товариства (протокол засідання Наглядової Ради Товариства №
26/03-12 від 26.03.2012 р.). Мудрик Василь Теодорович (паспорт КА 232795 виданий 15.07.1996 р.
Залізничним РВ УМВС України у Львівській області), з 28.09.2009 р. по 14.01.2010 р. працював
заступником Голови Правління ВАТ «ПМК №9», з 15.01.2010 р. по 31.07.2010 р. - на посаді першого
віце-президента - головного інженера Корпорації будівельних підприємств «Галичартбуд», з
02.08.2010 р. - на посаді першого заступника Голови Правління - головного інженера Товариства,
акціями Товариства не володіє. Перебував на посаді члена Правління Товариства протягом 1 року 5
місяців. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
Наказом Голови Правління Товариства № 270к від 27.03.2012 р. на посаду першого
заступника Голови Правління - головного інженера Товариства призначено члена Правління
Товариства Заплатинського Мирослава Івановича (паспорт КА 498312, виданий 23 вересня 1997 р.
Личаківським РВ УМВС України у Львівській області), який з 05.09.2006 р. по 18.07.2011 р.
працював на посаді директора ЛМКП «Львівводоканал», з 01.09.2011 р. по 26.03.2012 р. - на посаді
заступника голови Правління Товариства з спеціальних робіт, часткою у статутному капіталі
Товариства не володіє. Посадова особа призначена на строк, передбачений Статутом Товариства.
Непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має.
На звільнену посаду заступника голови Правління Товариства з спеціальних робіт нікого не
призначено. Посада виведена із штатного розкладу.
Особа, що вказана нижче підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомлення, та
визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства:
Голова правління Богоніс Михайло Ярославович

