
Шановні акціонери ПРАТ «ГАЛЕНЕРГОБУДПРОМ» (код за ЄДРПОУ ЄДРПОУ 00110191)! 
Дирекція Товариства повідомляє, що Загальні збори акціонерів Товариства відбудуться о 11.00 год. 11.04.2018 року  

за адресою місцезнаходження Товариства: вул. Заводська 27, с. Дуліби, р-н Стрийський, обл. Львівська, Україна (актовий зал) 
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у зборах акціонерів, станом на 24 годину 04 квітня 2018 року. 

 
Проект порядку денного (перелік питань, що виносяться на голосування): 

1. Обрання Лічильної комісії Загальних зборів акціонерів Товариства. 
2. Обрання Голови та Секретаря Загальних зборів акціонерів Товариства. 
3. Звіт Виконавчого органу (Директора) Товариства про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2017 рік та 

прийняття рішення за наслідками його розгляду. 
4. Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду. 
5. Затвердження Річного звіту та Балансу Товариства за 2017 рік. 
6. Звіт Наглядової Ради Товариства за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду. 
7. Затвердження порядку розподілу прибутків (покриття збитків) Товариства, про виплату дивідендів.  
8. Прийняття рішень про схвалення укладених Товариством значних правочинів. 
9. Прийняття рішень про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року. 
10. Прийняття рішення про вчинення правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дня проведення 

Загальних зборів акціонерів, щодо яких є заінтересованість. 

Реєстрація акціонерів для участі у Загальних зборах акціонерів Товариства відбудеться 11 квітня 2018 року, з 10 .00 год. до 
10.50 год., у приміщенні актового залу, за місцезнаходженням Товариства. Початок Загальних зборів акціонерів Товариства о 11.00 хв. 

 Для участі у Загальних зборах акціонерам необхідно мати при собі документ, що посвідчує особу (паспорт), а представникам 
акціонерів  – паспорт та довіреність, оформлену згідно з чинним законодавством.   Інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, 
включених до проекту порядку денного Загальних зборів розміщена на власній веб-сторінці Товариства: http://galenergobudprom.bfg.lviv.ua/ 
Від дати надіслання повідомлення про проведення Загальних зборів до дня проведення Загальних зборів, акціонери Товариства можуть 
ознайомитися з матеріалами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних зборів (у робочі дні) з 08 год. 10 хв. 
до 15 год. 40 хв. за місцезнаходження, ІІ-й поверх адміністративної будівлі Товариства, кабінет юриста Товариства), а в день проведення 
Загальних зборів – у місці їх проведення у приміщенні актового залу. Акціонерам Товариства передбачені права, відповідно до вимог 
статей 36 та 38  Закону "Про цінні папери та фондовий ринок", якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про 
проведення загальних зборів.  Відповідальною особою за порядок ознайомлення акціонерів із зазначеними матеріалами (документами) – 
Прядко Оксана Михайлівна. Телефон для довідок: 0632160162. 

  
Основні показники фінансово-господарської діяльності тис. грн. 

Найменування показника Період  
Звітний 2017 рік Попередній 2016 рік 

Усього активів                                76 865 57 840 
Основні засоби 19 031 18 614 
Довгострокові фінансові інвестиції 1 983 1 983 
Запаси  17 616 14 080 
Сумарна дебіторська заборгованість 8 430 8 655 
Грошові кошти та їх еквіваленти               26 267 12 561 
Нерозподілений прибуток    43 957 29 779 
Власний капітал                              55 919 41 745 
Статутний капітал                            264 264 
Довгострокові зобов'язання                   0 0 
Поточні зобов'язання                          20 946 16 095 
Чистий прибуток (збиток)                      13 964 5 446 
Середньорічна кількість акцій (шт.)          5 269 740 5 269 740 
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)                                - - 
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду               - - 
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)                            195 215 

  
Проект рішень загальних зборів акціонерів ПРАТ «ГАЛЕНЕРГОБУДПРОМ» (код за ЄДРПОУ ЄДРПОУ 00110191) 

згідно проекту порядку денного зборів 

ППОО  ППИИТТААННННЮЮ  ППООРРЯЯДДККУУ  ДДЕЕННННООГГОО  №№  11  ««ООббрраанннняя  ЛЛііччииллььннооїї  ккооммііссііїї  ЗЗааггааллььнниихх  ззббоорріівв  ааккццііооннеерріівв  ТТооввааррииссттвваа»»::  
ООббррааттии  ЛЛііччииллььннуу  ккооммііссііюю  ЗЗааггааллььнниихх  ззббоорріівв  ааккццііооннеерріівв  ТТооввааррииссттвваа  уу  ссккллааддіі::  ЛЛииссююкк  ТТееттяяннии  ААннааттооллііїїввннии,,  ЧЧааббааннооввиичч  ООккссааннии  
ЛЛььввііввннии  ттаа  ЧЧааббаанн  ССввііттллааннии  ППааввллііввннии..  
  
ППОО  ППИИТТААННННЮЮ  ППООРРЯЯДДККУУ  ДДЕЕННННООГГОО  №№  22  ««ООббрраанннняя  ГГооллооввии  ттаа  ССееккррееттаарряя  ЗЗааггааллььнниихх  ззббоорріівв  ааккццііооннеерріівв  ТТооввааррииссттвваа»»::  
ООббррааттии  ГГооллооввуу  ЗЗааггааллььнниихх  ззббоорріівв  ааккццііооннеерріівв  ТТооввааррииссттвваа  ––  ЯЯккииммооввииччаа  ЮЮррііяя  ІІввааннооввииччаа  ттаа  ССееккррееттаарряя  ЗЗааггааллььнниихх  ззббоорріівв  
ааккццііооннеерріівв  ––  ППрряяддккоо  ООккссааннуу  ММииххааййллііввннуу..  
  
ППОО  ППИИТТААННННЮЮ  ППООРРЯЯДДККУУ  ДДЕЕННННООГГОО  №№  33  ««ЗЗввіітт  ВВииккооннааввччооггоо  ооррггааннуу  ((ДДииррееккттоорраа))  ТТооввааррииссттвваа  ппрроо  ффііннааннссооввоо--ггооссппооддааррссььккуу  
ддііяяллььннііссттьь  ТТооввааррииссттвваа  ззаа  22001177  рріікк  ттаа  ппррииййнняяттттяя  рріішшеенннняя  ззаа  ннаассллііддккааммии  ййооггоо  ррооззгглляяддуу»»::  
ЗЗааттввееррддииттии  ззввіітт  ВВииккооннааввччооггоо  ооррггааннуу  ––  ДДииррееккттоорраа  ППРРААТТ  ««ГГААЛЛЕЕННЕЕРРГГООББУУДДППРРООММ»»  ––  ЯЯккииммооввииччаа    ЮЮррііяя  ІІввааннооввииччаа  ппрроо  
ффііннааннссооввоо--ггооссппооддааррссььккуу  ддііяяллььннііссттьь  ТТооввааррииссттвваа  ззаа  22001177  рріікк..  



ППОО  ППИИТТААННННЮЮ  ППООРРЯЯДДККУУ  ДДЕЕННННООГГОО  №№  44  ««ЗЗввіітт  РРееввііззііййннооїї  ккооммііссііїї  ТТооввааррииссттвваа  ззаа  22001177  рріікк  ттаа  ппррииййнняяттттяя  рріішшеенннняя  ззаа  ннаассллііддккааммии  ййооггоо  
ррооззгглляяддуу»»::  
ЗЗааттввееррддииттии  ззввіітт  РРееввііззііййннооїї  ккооммііссііїї  ТТооввааррииссттвваа  ззаа  22001177  рріікк..  
  
ППОО  ППИИТТААННННЮЮ  ППООРРЯЯДДККУУ  ДДЕЕННННООГГОО  №№  55  ««ЗЗааттввееррдджжеенннняя  РРііччннооггоо  ззввііттуу  ттаа  ББааллааннссуу  ТТооввааррииссттвваа  ззаа  22001177  рріікк»»::  
ЗЗааттввееррддииттии  РРііччнниийй  ззввіітт  ттаа  ББааллааннсс  ТТооввааррииссттвваа  ззаа  22001177  рріікк..  
  
ППОО  ППИИТТААННННЮЮ  ППООРРЯЯДДККУУ  ДДЕЕННННООГГОО  №№  66  ««ЗЗввіітт  ННаагглляяддооввооїї  РРааддии  ТТооввааррииссттвваа  ззаа  22001177  рріікк  ттаа  ппррииййнняяттттяя  рріішшеенннняя  ззаа  ннаассллііддккааммии  ййооггоо  
ррооззгглляяддуу»»::  
ЗЗааттввееррддииттии  ззввіітт  ННаагглляяддооввооїї  ррааддии  ТТооввааррииссттвваа  ззаа  22001177  рріікк..  
  
ППОО  ППИИТТААННННЮЮ  ППООРРЯЯДДККУУ  ДДЕЕННННООГГОО  №№  77  ««ЗЗааттввееррдджжеенннняя  ппоорряяддккуу  ррооззппооддііллуу  ппррииббууттккіівв  ((ппооккррииттттяя  ззббииттккіівв))  ТТооввааррииссттвваа,,  ппрроо  
ввииппллааттуу  ддииввііддееннддіівв»»::  
РРооззппооддіілл  ппррииббууттккіівв  ттаа  ввииппллааттуу  ддииввііддееннддіівв  ззаа  ррееззууллььттааттааммии  ддііяяллььннооссттіі  ТТооввааррииссттвваа  уу  22001177  ррооцціі  ннее  ппррооввооддииттии  іі  
ссккееррууввааттии  ппррииббууттккии  ннаа  ррооззввииттоокк  ТТооввааррииссттвваа..  
  
ППОО  ППИИТТААННННЮЮ  ППООРРЯЯДДККУУ  ДДЕЕННННООГГОО  №№  88  ««ППррииййнняяттттяя  рріішшеенньь  ппрроо  ссххввааллеенннняя  ууккллааддеенниихх  ТТооввааррииссттввоомм  ззннааччнниихх  ппррааввооччиинніівв»»::  
ССххввааллииттии,,  ууккллааддеенніі  ттаа  ввииккооннуувваанніі  ППРРААТТ  ««ГГААЛЛЕЕННЕЕРРГГООББУУДДППРРООММ»»  ппррооттяяггоомм  22001177  ррооккуу,,  ннаассттууппнніі  ззннааччнніі  ппррааввооччииннии::  

−−  ппооссттааччаанннняя  ггооттооввооїї  ппррооддууккццііїї  ддлляя  ДДПП  ««ННЕЕКК  ««УУККРРЕЕННЕЕРРГГОО»»,,  ззггіідднноо  ДДооггооввоорруу  ппооссттааввккии  №№  0044--11//22226611--1177  ввіідд  1144  ссееррппнняя  22001177  
ррооккуу  ннаа  ззааггааллььннуу  ссууммуу  2233004488006644,,0000  ((ддввааддццяяттьь  ттррии  ммііллььййооннии  ссоорроокк  ввііссіімм  ттииссяячч  шшііссттддеессяятт  ччооттииррии  ггррииввнніі  0000  ккоопп..));;  

−−  ппооссттааччаанннняя  ггооттооввооїї  ппррооддууккццііїї  ддлляя  ЕЕЛЛММ  ЕЕЛЛЕЕККТТРРООММООННТТААЖЖ  ККЛЛУУЖЖ  SS..AA..,,  РРууммууннііяя,,  ззггіідднноо  УУггооддии  ппррооддаажжуу  іі  ккууппііввлліі  №№  66775544//SS33  
ввіідд  2299  ллииссттооппааддаа  22001166  ррооккуу  ннаа  ззааггааллььннуу  ссууммуу  11  444455  441133,,2222  ((ооддиинн  ммііллььййоонн  ччооттииррииссттаа  ссоорроокк  пп’’яяттьь  ттииссяячч  ччооттииррииссттаа  
ттррииннааддццяяттьь  єєвврроо  2222  єєввррооццееннттии)),,  щщоо  ззаа  ооффііццііййнниимм  ккууррссоомм  ЄЄвврроо  ддоо  ГГррииввнніі,,  ввссттааннооввллеенниимм  ННББУУ  ннаа  2299  ллииссттооппааддаа  22001166  ррооккуу  
((ддааттаа  УУггооддии))  ннаа  ррііввнніі  2277,,11668833  ггррнн..  ззаа  11,,0000  ЄЄвврроо,,  ееккввііввааллееннттнноо  3399  226699  441199,,9988  ((ттррииддццяяттьь  ддеевв’’яяттьь  ммііллььййоонніівв  ддввііссттіі  
шшііссттддеессяятт  ддеевв’’яяттьь  ттииссяячч  ччооттииррииссттаа  ддеевв’’яяттннааддццяяттьь  ггррииввеенньь  9988  ккоопп..))  ввррааххооввууююччии  ззммііннии  ттаа  ддооппооввннеенннняя,,  щщоо  ббууллии  
ппііддппииссаанніі  ддоо  цціієєїї  ууггооддии  ппррооттяяггоомм  22001177  ррооккуу,,  ттаа  ппррииззввееллии  ддоо  ззммііннии  ззааггааллььннооїї  ссууммии  УУггооддии  зз  11  441188  886688,,7722  ((ооддиинн  ммііллььййоонн  
ччооттииррииссттаа  ввііссііммннааддццяяттьь  ттииссяячч  ввііссііммссоотт  шшііссттддеессяятт  ввііссіімм  єєвврроо  7722  єєввррооццееннттии))  ннаа  11  444455  441133,,2222  ((ооддиинн  ммііллььййоонн  ччооттииррииссттаа  
ссоорроокк  пп’’яяттьь  ттииссяячч  ччооттииррииссттаа  ттррииннааддццяяттьь  єєвврроо  2222  єєввррооццееннттии))..  

  
ППОО  ППИИТТААННННЮЮ  ППООРРЯЯДДККУУ  ДДЕЕННННООГГОО  №№  99  ««ППррииййнняяттттяя  рріішшеенньь  ппрроо  ппооппееррееддннєє  ссххввааллеенннняя  ззннааччнниихх  ппррааввооччиинніівв,,  яяккіі  ммоожжууттьь  ввччиинняяттииссяя  
ТТооввааррииссттввоомм  ппррооттяяггоомм  ооддннооггоо  ррооккуу»»::  

11..  УУ  ввііддппооввііддннооссттіі  ддоо  ппооллоожжеенньь  ччаассттииннии  ЗЗ  ссттааттттіі  7700  ттаа  ччаассттииннии  11  ссттааттттіі  3333  ЗЗааккооннуу  УУккррааїїннии  ««ППрроо  ааккццііооннееррнніі  ттооввааррииссттвваа»»,,  
ппооппееррееддннььоо  ссххввааллииттии  ввччииннеенннняя  ((ууккллааддеенннняя))  ТТооввааррииссттввоомм  ззннааччнниихх  ппррааввооччиинніівв,,  яяккіі  ммоожжууттьь  ббууттии  ввччииннеенніі  ппррооттяяггоомм  11  
((ооддннооггоо))  ррооккуу  зз  ммооммееннттуу  ппррооввееддеенннняя  цциихх  ЗЗааггааллььнниихх  ззббоорріівв  ааккццііооннеерріівв  ТТооввааррииссттвваа,,  яяккщщоо  ррииннккоовваа  ввааррттііссттьь  ммааййннаа,,  ррооббіітт  
ааббоо  ппооссллуугг  ччии  ссууммаа  ккоошшттіівв,,  щщоо  ммоожжууттьь  ббууттии  ппррееддммееттоомм  ддаанниихх  ппррааввооччиинніівв,,  ссттааннооввииттииммее  ббііллььшшее  2255  %%  ввааррттооссттіі  ааккттииввіівв  
ТТооввааррииссттвваа  ззаа  ддааннииммии  ффііннааннссооввооїї  ззввііттннооссттіі  ззаа  22001177  рріікк..    

22..  УУппооввнноовваажжииттии  ддииррееккттоорраа  ТТооввааррииссттвваа  ааббоо  ооссооббуу,,  щщоо  ввииккооннууєє  ййооггоо  ооббоовв''яяззккии,,  ааббоо  іінншшуу  ооссооббуу,,  ууппооввнноовваажжееннуу  ннаа  ццее  
ддооввііррееннііссттюю,,  ввииддааннооюю  ддииррееккттоорроомм  ТТооввааррииссттвваа,,  ппррооттяяггоомм  11  ((ооддннооггоо))  ррооккуу  зз  ддааттии  ппррооввееддеенннняя  цциихх  ЗЗааггааллььнниихх  ззббоорріівв  
ааккццііооннеерріівв  ТТооввааррииссттвваа  ззддііййссннююввааттии  ввссіі  ннееооббххіідднніі  ддііїї  щщооддоо  ввччииннеенннняя  ввіідд  ііммеенніі  ТТооввааррииссттвваа  ппррааввооччиинніівв,,  ссххввааллеенниихх  ппууннккттоомм  
11  ццььооггоо  рріішшеенннняя,,  ддлляя  ууккллааддеенннняя  ттаа  ввииккооннаанннняя  яяккиихх  ннее  ввииммааггааєєттььссяя  ппррииййнняяттттяя  ббууддьь--яяккооггоо  іінншшооггоо  рріішшеенннняя  ЗЗааггааллььннииммии  
ззббооррааммии  ааккццііооннеерріівв,,  ННаагглляяддооввооюю  ррааддооюю  ччии  іінншшиимм  ооррггаанноомм  ууппррааввлліінннняя  ТТооввааррииссттвваа..  
  
ППОО  ППИИТТААННННЮЮ  ППООРРЯЯДДККУУ  ДДЕЕННННООГГОО  №№  1100  ««ППррииййнняяттттяя  рріішшеенннняя  ппрроо  ввччииннеенннняя  ппррааввооччиинніівв,,  яяккіі  ммоожжууттьь  ввччиинняяттииссяя  ТТооввааррииссттввоомм  
ппррооттяяггоомм  ооддннооггоо  ррооккуу  зз  дднняя  ппррооввееддеенннняя  ЗЗааггааллььнниихх  ззббоорріівв  ааккццііооннеерріівв,,  щщооддоо  яяккиихх  єє  ззааііннттеерреессооввааннііссттьь»»::  

11..  ННаа  ппііддссттааввіі  ссттааттттіі  7711  ЗЗааккооннуу  УУккррааїїннии  ««ППрроо  ааккццііооннееррнніі  ттооввааррииссттвваа»»,,  ннааддааттии  ззггооддуу  ннаа  ввччииннеенннняя  ТТооввааррииссттввоомм,,  ппррооттяяггоомм  11  
((ооддннооггоо))  ррооккуу  зз  дднняя  ппррооввееддеенннняя  цциихх  ЗЗааггааллььнниихх  ззббоорріівв  ааккццііооннеерріівв  ТТооввааррииссттвваа,,  ппррааввооччиинніівв  щщооддоо  яяккиихх  єє  ззааііннттеерреессооввааннііссттьь..  

22..  УУппооввнноовваажжииттии  ддииррееккттоорраа  ТТооввааррииссттвваа  ааббоо  ооссооббуу,,  щщоо  ввииккооннууєє  ййооггоо  ооббоовв''яяззккии,,  ааббоо  іінншшуу  ооссооббуу,,  ууппооввнноовваажжееннуу  ннаа  ццее  
ддооввііррееннііссттюю,,  ввииддааннооюю  ддииррееккттоорроомм  ТТооввааррииссттвваа,,  ппррооттяяггоомм  11  ((ооддннооггоо))  ррооккуу  зз  ддааттии  ппррооввееддеенннняя  цциихх  ЗЗааггааллььнниихх  ззббоорріівв  
ааккццііооннеерріівв  ТТооввааррииссттвваа  ззддііййссннююввааттии  ввссіі  ннееооббххіідднніі  ддііїї  щщооддоо  ввччииннеенннняя  ввіідд  ііммеенніі  ТТооввааррииссттвваа  ппррааввооччиинніівв  щщооддоо  яяккиихх  єє  
ззааііннттеерреессооввааннііссттьь,,  ддлляя  ууккллааддеенннняя  ттаа  ввииккооннаанннняя  яяккиихх  ннее  ввииммааггааєєттььссяя  ппррииййнняяттттяя  ббууддьь--яяккооггоо  іінншшооггоо  рріішшеенннняя  ЗЗааггааллььннииммии  
ззббооррааммии  ааккццііооннеерріівв,,  ННаагглляяддооввооюю  ррааддооюю  ччии  іінншшиимм  ооррггаанноомм  ууппррааввлліінннняя  ТТооввааррииссттвваа..  
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