
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.  
 

Директор       Якимович Юрiй Iванович 

(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника) 

  М.П.  
09.02.2017 

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

нерухомістю) емітента 

I. Загальні відомості 

1. Повне найменування емітента 

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ГАЛЕНЕРГОБУДПРОМ»  
2. Організаційно-правова форма 

Публічне акціонерне товариство 

3. Місцезнаходження 

82434, , с. Дулiби, р-н Стрийський, обл. Львiвська, вул. Заводська, 27 

4. Код за ЄДРПОУ 

00110191 

5. Міжміський код та телефон, факс 

(03245)3-64-47 (0324)5-21-63 

6. Електронна поштова адреса 

yuriy.galenergo@ukr.net 
 

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

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 07.02.2017 

 (дата) 

2. Повідомлення 
опубліковано у* 

№27 Газета «Вiдмостi Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв 
та фондового ринку» 09.02.2017 

 (номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата) 

3. Повідомлення 
розміщено на сторінці http://galenergobudprom.bfg.lviv.ua/ в мережі 

Інтернет 09.02.2017 

 (адреса сторінки)  (дата) 



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 або ідентифікаційний 
код за ЄДРПОУ юридичної особи 

Розмір 
частки в 

статутному 
капіталі 

емітента (у 
відсотках) 

1 2 3 4 5 6 

07.02.2017 призначено Головний 
бухгалтер 

Василишин Марiя 
Богданiвна 

КВ 585513 
15.02.2001 Стрийським МРВ УМВС України у 

Львiвськiй обл. 
0 

Зміст інформації: 

Вiдповiдно до наказу Директора ПАТ «ГАЛЕНЕРГОБУДПРОМ» № 74/К вiд 07.02.2017 р. приступила з 07.02.2017 р. до виконання обов’язкiв 
Головного бухгалтера Василишин Марiя Богданiвна, паспорт серiї КВ № 585513, виданий 15.02.2001 року Стрийським МРВ УМВС України у 
Львiвськiй областi. Призначено безстроково. Попередня посада – заступник Головного бухгалтера ПАТ «ГАЛЕНЕРГОБУДПРОМ». Посадова 
особа не володiє акцiями емiтента. Посадова особа немає непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. 
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