
Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента 

Публічного акціонерного товариства «Галицький механічний завод» 
 

1. Загальні відомості 
1.1. Повне найменування емітента: Публічне акціонерне товариство «Галицький механічний 

завод»; 

1.2. Організаційно-правова форма емітента: Публічне акціонерне товариство; 

1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 05759244; 

1.4. Місцезнаходження емітента: 77100, Івано-Франківська область, Галицький район, 

м. Галич, вул. Вітовського, 20; 

1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента: 0343121596; 

1.6. Електронна поштова адреса: mexp1@ukr.net; 

1.7. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для 

розкриття інформації: http://galichmz.com.ua; 

1.8. Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу посадових осіб емітента. 

 

2. Текст повідомлення 

              

На підставі рішення річних (чергових) Загальних зборів акціонерів Публічного 

акціонерного товариства «Галицький механічний завод» (надалі – Товариство), які відбулися 

07 листопада 2013 року (Протокол №12/2013 від 07 листопада 2013 року), виникла особлива 

інформація щодо зміни складу посадових осіб емітента, а саме: 

Припинено повноваження голови Наглядової ради Товариства - Пайового венчурного 

інвестиційного фонду «Восход» недиверсифікованого виду закритого типу Товариства з 

обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Стандарт-Капітал» (код за 

ЄДРІСІ – 233382), в інтересах і за рахунок якого діє Товариство з обмеженою 

відповідальністю «Компанія з управління активами «Стандарт-Капітал» (код ЄДРПОУ – 

33546816), що є компанією з управління активами, з 07 листопада 2013 року на підставі 

рішення загальних зборів акціонерів Товариства у зв’язку із закінченням терміну 

повноважень. На посаді голови Наглядової ради посадова особа перебувала протягом 6 років 

та 1 місяця. Володіє акціями Товариства у розмірі 1,3497% від статутного капіталу 

Товариства. Представник посадової особи непогашеної судимості за корисливі та посадові 

злочини не має. 

Припинено повноваження члена Наглядової ради Товариства - Товариства з 

обмеженою відповідальністю «КОБИЖЧА» (код ЄДРПОУ – 21538873), з 07 листопада 2013 

року на підставі рішення загальних зборів акціонерів Товариства у зв’язку із закінченням 

терміну повноважень. На посаді члена Наглядової ради посадова особа перебувала протягом 

6 років та 5 місяців. Володіє акціями Товариства у розмірі 0,0004% від статутного капіталу 

Товариства. Представник посадової особи непогашеної судимості за корисливі та посадові 

злочини не має. 

Припинено повноваження секретаря Наглядової ради Товариства - Товариства з 

обмеженою відповідальністю «Рудне П.О.Л.Е.» (код ЄДРПОУ – 32735975), з 07 листопада 

2013 року на підставі рішення загальних зборів акціонерів Товариства у зв’язку із 

закінченням терміну повноважень. На посаді секретаря Наглядової ради посадова особа 

перебувала протягом 6 років та 5 місяців. Володіє акціями Товариства у розмірі 3,2404% від 

статутного капіталу Товариства. Представник посадової особи непогашеної судимості за 

корисливі та посадові злочини не має. 

Обрано членом Наглядової ради Товариства Чуйка Володимира Тарасовича (особа не 

надала згоди на розкриття своїх паспортних даних) 07 листопада 2013 року строком на 3 

роки на підставі рішення загальних зборів акціонерів Товариства. Посадова особа не займала 

посад в Товаристві. Акціями Товариства не володіє. Посадова особа непогашеної судимості 

за корисливі та посадові злочини не має. 

Обрано членом Наглядової ради Товариства Поповича Миколу Богдановича (особа не 

надала згоди на розкриття своїх паспортних даних) 07 листопада 2013 року строком на 3 

роки на підставі рішення загальних зборів акціонерів Товариства. Посадова особа не займала 
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посад в Товаристві. Акціями Товариства не володіє. Посадова особа непогашеної судимості 

за корисливі та посадові злочини не має. 

Обрано членом Наглядової ради Товариства Яремака Олега Федоровича (особа не 

надала згоди на розкриття своїх паспортних даних) 07 листопада 2013 року строком на 3 

роки на підставі рішення загальних зборів акціонерів Товариства. Посадова особа не займала 

посад в Товаристві. Акціями Товариства не володіє. Посадова особа непогашеної судимості 

за корисливі та посадові злочини не має. 

 

3. Підпис 

Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у 

повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства. 

 

 

Директор Гнип П.М.       (08.11.2013) 

 

 

 

 

 

 


