
Титульний аркуш Повідомлення 

(Повідомлення про інформацію) 

Підтверджую ідентичність та достовірність Інформації, що розкрита 

відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами 

цінних паперів. 

 

Директор       Гнип Петро Миколайович 

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

  
М.П. 

 

10.12.2018 

(дата) 

 

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

I. Загальні відомості 

1. Повне найменування емітента 

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ГАЛИЦЬКИЙ МЕХАНIЧНИЙ ЗАВОД" 

2. Організаційно-правова форма 

Акціонерне товариство 

3. Місцезнаходження 

77100, м.Галич, вул.Вiтовського, 20 

4. Ідентифікаційний код юридичної особи 

05759244 

5. Міжміський код та телефон, факс 

(03431)21596 (03431)21596 

6. Електронна поштова адреса 



mexp1@ukr.net 

 

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

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 10.12.2018 

 
(дата) 

2. Повідомлення опубліковано у* 238 Вiдомостi Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку 12.12.2018 

 
(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата) 

3. Повідомлення розміщено на сторінці galichmz.com.ua в мережі Інтернет 12.12.2018 

 
(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 або повне 

найменування юридичної 

особи 

Ідентифікаційний код юридичної 

особи 

Розмір 

частки в 

статутному 

капіталі 

емітента (у 

відсотках) 

1 2 3 4 5 6 

07.12.2018 
припинено 

повноваження 

Голова Наглядової 

ради 

Попович Микола 

Богданович 
0 0 

Зміст інформації: 

За рiшенням рiчних загальних зборiв акцiонерiв Публiчного акцiонерного товариства «Галицький механiчний завод» (надалi – Товариство) 

(Протокол № 1 /2018 вiд 07 грудня 2018 року), у зв'язку з закiнченням термiну повноважень припинено повноваження всiх членiв Наглядової 

ради Товариства, а саме:: 

голови Наглядової ради Поповича Миколи Богдановича (згоди на розкриття паспортних даних не надав). Пiдстава: рiшення рiчних загальних 

зборiв вiд 07.12.2018р. Перебував на посадi з 07.11.2013р. Часткою в статутному капiталi не володiє. Посадова особа непогашеної судимостi за 

корисливi та посадовi злочини не має. 

07.12.2018 припинено член Наглядової Чуйко Володимир 0 0 



Дата 

вчинення 

дії 

Зміни (призначено, 

звільнено, обрано або 

припинено 

повноваження) 

Посада 

Прізвище, ім'я, по 

батькові або повне 

найменування юридичної 

особи 

Ідентифікаційний код юридичної 

особи 

Розмір 

частки в 

статутному 

капіталі 

емітента (у 

відсотках) 

1 2 3 4 5 6 

повноваження ради Тарасович 

Зміст інформації: 

За рiшенням рiчних загальних зборiв акцiонерiв Публiчного акцiонерного товариства «Галицький механiчний завод» (надалi – Товариство) 

(Протокол № 1 /2018 вiд 07 грудня 2018 року), у зв'язку з закiнченням термiну повноважень припинено повноваження всiх членiв Наглядової 

ради Товариства, а саме: 

члена Наглядової ради Чуйка Володимира Тарасовича (згоди на розкриття паспортних даних не надав). Пiдстава: рiшення рiчних загальних 

зборiв вiд 07.12.2018р. Перебував на посадi з 07.11.2013р. Часткою в статутному капiталi не володiє. Посадова особа непогашеної судимостi за 

корисливi та посадовi злочини не має. 

07.12.2018 
припинено 

повноваження 

член Наглядової 

ради 
Яремак Олег Федорович 0 0 

Зміст інформації: 

За рiшенням рiчних загальних зборiв акцiонерiв Публiчного акцiонерного товариства «Галицький механiчний завод» (надалi – Товариство) 

(Протокол № 1 /2018 вiд 07 грудня 2018 року), у зв'язку з закiнченням термiну повноважень припинено повноваження всiх членiв Наглядової 

ради Товариства, а саме: 

члена Наглядової ради Яремака Олега Федоровича (згоди на розкриття паспортних даних не надав). Пiдстава: рiшення рiчних загальних зборiв 

вiд 07.12.2018р. Перебував на посадi з 07.11.2013р. Часткою в статутному капiталi не володiє. Посадова особа непогашеної судимостi за 

корисливi та посадовi злочини не має. 

07.12.2018 обрано 
Голова Наглядової 

ради 
Яремак Олег Федорович 0 0 

Зміст інформації: 

За рiшенням рiчних загальних зборiв акцiонерiв Публiчного акцiонерного товариства «Галицький механiчний завод» (надалi – Товариство) 

(Протокол № 1/2018 вiд 07 грудня 2018 року), термiном на 3 роки з 07.12.2018р. обрано:  



Дата 

вчинення 

дії 

Зміни (призначено, 

звільнено, обрано або 

припинено 

повноваження) 

Посада 

Прізвище, ім'я, по 

батькові або повне 

найменування юридичної 

особи 

Ідентифікаційний код юридичної 

особи 

Розмір 

частки в 

статутному 

капіталі 

емітента (у 

відсотках) 

1 2 3 4 5 6 

члена Наглядової ради Товариства (голову наглядової ради згiдно протоколу №4 засiдання наглядової ради вiд 07.12.2018р.) Яремака Олега 

Федоровича строком на 3 роки (особа не надала згоди на розкриття своїх паспортних даних) . Приватний пiдприємець. До призначення займав 

посаду члена наглядової ради ПАТ "ГМЗ". Акцiями Товариства не володiє. Посадова особа є представником акцiонера - Товариства з 

обмеженою вiдповiдальнiстю "Компанiя з управлiння активами "Стандарт-Капiтал" (ПЗНВIФ "Iнвестицiйнi Технологiї") Код ЄДРПОУ 

33546816. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 

07.12.2018 обрано 
член Наглядової 

ради 

Дубицький Володимир 

Євгенович 
0 0 

Зміст інформації: 

За рiшенням рiчних загальних зборiв акцiонерiв Публiчного акцiонерного товариства «Галицький механiчний завод» (надалi – Товариство) 

(Протокол № 1/2018 вiд 07 грудня 2018 року), термiном на 3 роки з 07.12.2018р. обрано:  

члена Наглядової ради Товариства Дубицького Володимира Євгеновича строком на 3 роки (особа не надала згоди на розкриття своїх 

паспортних даних) . Приватний пiдприємець. Акцiями Товариства не володiє. Посадова особа є представником акцiонера - Товариства з 

обмеженою вiдповiдальнiстю "Проекти. Iнвестицiї. Контролiнг.", Код ЄДРПОУ: 32621258. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 

злочини не має. 

07.12.2018 обрано 
член Наглядової 

ради 

Штих Мирослав 

Михайлович 
0 0 

Зміст інформації: 

За рiшенням рiчних загальних зборiв акцiонерiв Публiчного акцiонерного товариства «Галицький механiчний завод» (надалi – Товариство) 

(Протокол № 1/2018 вiд 07 грудня 2018 року), термiном на 3 роки з 07.12.2018р. обрано:  

члена Наглядової ради Товариства Штиха Мирослава Михайловича строком на 3 роки (особа не надала згоди на розкриття своїх паспортних 

даних) . Протягом останнiх 5 рокiв займає посаду директора Iвано-Франкiвського регiонального офiсу "ПЗУ Україна". Акцiями Товариства не 

володiє. Посадова особа є представником акцiонера - Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю "Фiнансова компанiя "Перший управитель 

будiвництва", Код ЄДРПОУ: 32922168. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 



Дата 

вчинення 

дії 

Зміни (призначено, 

звільнено, обрано або 

припинено 

повноваження) 

Посада 

Прізвище, ім'я, по 

батькові або повне 

найменування юридичної 

особи 

Ідентифікаційний код юридичної 

особи 

Розмір 

частки в 

статутному 

капіталі 

емітента (у 

відсотках) 

1 2 3 4 5 6 

07.12.2018 обрано директор Гнип Петро Миколайович 0 0 

Зміст інформації: 

За рiшенням Наглядової ради, згiдно протоколу №4 засiдання наглядової ради вiд 07.12.2018р. обрано на посаду директора Гнипа Петра 

Миколайовича строком на 3 роки (особа не надала згоди на розкриття своїх паспортних даних). До обрання займав посаду директора ПАТ 

"ГМЗ". Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 

 


