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

  М.П.  
16.04.2016 

(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, Стрийський район, Львiвська область, Заводська,27 
4. Код за ЄДРПОУ 
00110191 
5. Міжміський код та телефон, факс 
(03245) 5-21-63 (03245) 5-21-63 
6. Електронна поштова адреса 
galenergo@ukr.net 

  

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

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 20.04.2016 

 (дата) 
2. Повідомлення 
опубліковано у* 72 Бюлетень "Цiннi папери України" 20.04.2016 

 
(номер та найменування офіційного друкованого 
видання) (дата) 

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

в мережі 
Інтернет 21.04.2016 

 (адреса сторінки)  (дата) 

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента 

mailto:galenergo@ukr.net
http://galenergobudprom.bfg.lviv.ua/


Дата 
вчиненн

я 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 
ідентифікаційни

й код за 
ЄДРПОУ 

юридичної особи 

Розмір 
частки в 

статутном
у капіталі 
емітента 

(у 
відсотках) 

1 2 3 4 5 6 

14.04.201
6 

припинено 
повноваження 

Голова 
Наглядово

ї Ради 

Представник ТОВ 
«Перлина-Люкс» 

Пужак Богдан Iванович 

КА 440939 
10.06.1997 

Залiзничним РВ 
УМВСУ у 

Львiвськiй обл 

39.847241 

Зміст інформації: 
Вiдповiдно до рiшення чергових Загальних зборiв акцiонерiв ПУБЛIЧНОГО 
АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ГАЛЕНЕРГОБУДПРОМ», надалi – Товариство, якi 
вiдбулися 14.04.2016 року (Протокол № 4 вiд 14 квiтня 2016 року) 
Припинено повноваження  
Голови Наглядової Ради Товариства – Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «Перлина-
Люкс», код за ЄДРПОУ 32569345, з 14 квiтня 2016 року. Пiдставою припинення 
повноважень Члена Наглядової ради Товариства є рiшення чергових загальних зборiв 
акцiонерiв. Володiє акцiями Товариства у кiлькостi 39,847241% вiд Статутного капiталу 
Товариства. 
Представники посадової особи непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не 
мають. 

14.04.201
6 

припинено 
повноваження 

Секретар 
Наглядово

ї ради 
Товариств

а 

Представник ТОВ 
«Захiденергомонтажбуд

» Крок Ростислав 
Володимирович 

КВ 993534 
10.09.2002 

Залiзничним РВ 
УМВСУ у 
Львiвськiй 

областi 

16.776823 

Зміст інформації: 
iдповiдно до рiшення чергових Загальних зборiв акцiонерiв ПУБЛIЧНОГО 
АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ГАЛЕНЕРГОБУДПРОМ», надалi – Товариство, якi 
вiдбулися 14.04.2016 року (Протокол № 4 вiд 14 квiтня 2016 року), виникла особлива 
iнформацiя щодо змiни складу посадових осiб Емiтента, а саме: 
Припинено повноваження  
Секретаря Наглядової ради Товариства – Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю 
«Захiденергомонтажбуд», код за ЄДРПОУ 25226656, з 14 квiтня 2016 року. Пiдставою 
припинення повноважень Члена Наглядової ради Товариства є рiшення чергових загальних 
зборiв акцiонерiв. Володiє акцiями Товариства у кiлькостi 16,776823 % вiд Статутного 
капiталу Товариства. Представники посадової особи непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини не мають. 

14.04.201
6 

припинено 
повноваження 

Член 
Наглядово

ї Ради 

Представник ТОВ 
"Галицька iнновацiйна 

компанiя" Гриценко 
Володимир 

Миколайович 

КС 348180 
02.07.2004 

Франкiвським РВ 
ЛМУ УМВСУ у 

Львiвськiй 
областi 

0 

Зміст інформації: 
Вiдповiдно до рiшення чергових загальних зборiв акцiонерiв Публiчного акцiонерного 
товариства "Галенергобудпром", надалi - Товариство, якi вiдбулися 14.04.2016 року 



Дата 
вчиненн

я 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 
ідентифікаційни

й код за 
ЄДРПОУ 

юридичної особи 

Розмір 
частки в 

статутном
у капіталі 
емітента 

(у 
відсотках) 

1 2 3 4 5 6 
(Протокол № 4 вiд 14 квiтня 2016 року), виникла особлива iнформацiя щодо змiни складу 
посадових осiб Емiтента, а саме: 
Припинено повноваження  
члена Наглядової Ради - Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Галицька iнновацiйна 
компанiя", код за ЄДРПОУ 33461759, з 14 квiтня 2016 року. Пiдставою припинення 
повноважень члена Наглядової Ради є рiшення чергових загальних зборiв акцiонерiв. 
Акцiями Товариства не володiє. Представник посадової особи непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини не має. 

14.04.201
6 обрано 

Член 
Наглядово

ї Ради 

Представник ТОВ 
"Перлина - Люкс" 

Гриценко Володимир 
Миколайович 

КС 348180 
02.07.2004 

Франкiвським РВ 
ЛМУ УМВСУ у 

Львiвськiй 
областi 

39.847241 

Зміст інформації: 
Вiдповiдно до рiшення чергових Загальних зборiв акцiонерiв Публiчного акцiонерного 
товариства "Галенергобудпром", надалi - Товариство, якi вiдбулися 14.04.2016 року 
(Протокол № 4 вiд 14 квiтня 2016 року), виникла особлива iнформацiя щодо змiни складу 
посадових осiб Емiтента, а саме: 
Обрано на посаду члена Наглядової Ради - Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю 
"Перлина-Люкс", код за ЄДРПОУ 32569345, строком на 3 (три) роки на пiдставi рiшення 
чергових загальних зборiв акцiонерiв. Володiє акцiями Товариства у кiлькостi 39,847241% 
вiд статутного капiталу Товариства. Представник посадової особи непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини не має. 

14.04.201
6 обрано 

Член 
Наглядово

ї Ради 

Представник ТОВ 
"Захiденергомонтажбуд

" Крок Ростислав 
Володимирович 

КВ 993534 
Залiзничним РВ 

УМВСУ у 
Львiвськiй обл 

16.776823 

Зміст інформації: 
Вiдповiдно до рiшення чергових Загальних зборiв акцiонерiв Публiчного акцiонерного 
товариства "Галенергобудпром", надалi - Товариство, якi вiдбулися 14.04.2016 року 
(Протокол № 4 вiд 14 квiтня 2016 року), виникла особлива iнформацiя щодо змiни складу 
посадових осiб Емiтента, а саме: 
Обрано на посаду члена Наглядової Ради - Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю 
"Захiденергомонтажбуд", код за ЄДРПОУ 25226656, строком на 3 (три) роки на пiдставi 
рiшення чергових загальних зборiв акцiонерiв. Володiє акцiями Товариства у кiлькостi 
16,776823 % вiд статутного капiталу Товариства. Представники посадової особи непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини не мають. 

14.04.201
6 обрано 

Член 
Наглядово

ї Ради 
Пужак Богдан Iванович 

КА 440939 
10.06.1997 

Залiзничним РВ 
УМВС України у 

Львiвськiй 
областi 

0.037952 



Дата 
вчиненн

я 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 
ідентифікаційни

й код за 
ЄДРПОУ 

юридичної особи 

Розмір 
частки в 

статутном
у капіталі 
емітента 

(у 
відсотках) 

1 2 3 4 5 6 
Зміст інформації: 

Вiдповiдно до рiшення чергових загальних зборiв акцiонерiв Публiчного акцiонерного 
товариства "Галенергобудпром", надалi - Товариство, якi вiдбулися 14.04.2016 року 
(Протокол № 4 вiд 14 квiтня 2016 року), виникла особлива iнформацiя щодо змiни складу 
посадових осiб Емiтента, а саме: 
Обрано на посаду Члена наглядової Ради - Пужака Богдана Iвановича, строком на 3 (три) 
роки на пiдставi рiшення чергових загальних зборiв акцiонерiв. Володiє акцiями Товариства 
у кiлькостi 0,037952% вiд статутного капiталу Товариства. Непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини немає. 
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