
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.  
21.04.2017 

(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, село Дулiби, Заводська, 27 

4. Код за ЄДРПОУ 

00110191 

5. Міжміський код та телефон, факс 

(03245) 3-64-47 (03245) 5-46-88 

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 21.04.2017 

 (дата) 

2. Повідомлення 
опубліковано у* 77 Вiдомостi НКЦПФР 24.04.2017 

 (номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата) 

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

Інтернет 21.04.2017 

 (адреса сторінки)  (дата) 



Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів 

№ з/п Дата прийняття рішення 
Гранична сукупність 

вартості правочинів (тис. 
грн) 

Вартість активів емітента за 
даними останньої річної 

фінансової звітності (тис. грн) 

Співвідношення граничної сукупності 
вартості правочинів до вартості 

активів емітента за даними останньої 
річної фінансової звітності (у відсотках) 

1 2 3 4 5 

1 21.04.2017 100000 45548 45.548 

Зміст інформації: 

Згiдно з рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв (Протокол № 5 вiд 20.04.2016 р.) Зборами прийнято рiшення: 
1. У вiдповiдностi до положень частини З статтi 70 та частини 1 статтi 33 Закону України «Про акцiонернi товариства», попередньо схвалити 
вчинення (укладення) Товариством значних правочинiв, якi можуть бути вчиненi протягом 1 (одного) року з моменту проведення цих 
Загальних зборiв акцiонерiв Товариства, якщо ринкова вартiсть майна, робiт або послуг чи сума коштiв, що можуть бути предметом даних 
правочинiв, становитиме бiльше 25 % вартостi активiв Товариства за даними фiнансової звiтностi за 2016 рiк, предметом (характером) яких є: 
- одержання Товариством кредитiв/позик (прийняття грошових зобов’язань), гарантiй, акредитивiв та/або одержання будь-яких iнших 
банкiвських продуктiв/послуг банкiвських установах; передача майна (майнових прав) Товариства в заставу/iпотеку та/або укладання iнших 
договорiв; забезпечення виконання зобов’язань (в тому числi договору поруки) Товариства та/або забезпечення зобов’язань будь-яких третiх 
осiб; поставка, купiвля-продаж майна (в тому числi нерухомого майна), вiдступлення права вимоги та/або переведення боргу, оренди та 
лiзингу; надання послуг, виконання робiт; будь-якi iншi господарськi правочини, якi пов'язанi з дiяльнiстю Товариства i в яких Товариство 
виступає будь-якою iз сторiн. Гранична сукупна вартiсть таких правочинiв не повинна перевищувати суму 100 000 000,00 (сто мiльйонiв 
гривень 00 коп.) 
- правочинiв, що будуть укладатися Товариством з ПАТ «КРЕДОБАНК» з метою отримання коштiв Товариством (кредитнi договори, договори 
позики, тощо), правочинiв, що укладатимуться з ПАТ «КРЕДОБАНК» з метою забезпечення виконання зобов’язань Товариства. Гранична 
сукупна вартiсть таких правочинiв не повинна перевищувати суму 100 000 000,00 (сто мiльйонiв гривень 00 коп.);  
- правочинiв, направлених на отримання Товариством грошових коштiв в iнших нiж ПАТ «КРЕДОБАНК» кредитно-фiнансових установах, 
юридичних та фiзичних осiб (договори позики, кредитнi договори, тощо), а також правочинiв щодо забезпечення виконання зобов’язань 
Товариства та третiх осiб (договори застави, iпотеки, поруки). Гранична сукупна вартiсть таких правочинiв не повинна перевищувати суму 100 
000 000,00 (сто мiльйонiв гривень 00 коп.); 
2. Уповноважити директора Товариства або особу, що виконує його обов'язки, або iншу особу, уповноважену на це довiренiстю, виданою 
директором Товариства, протягом 1 (одного) року з дати проведення цих Загальних зборiв акцiонерiв Товариства здiйснювати всi необхiднi дiї 
щодо вчинення вiд iменi Товариства правочинiв, схвалених пунктом 1 цього рiшення, для укладення та виконання яких не вимагається 
прийняття будь-якого iншого рiшення Загальними зборами акцiонерiв, Наглядовою радою чи iншим органом управлiння Товариства. 
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