
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. 

  

  
Голова Правління       Волинець Ярослав Миколайович 

(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника) 
  
    М.П.   02.04.2018 
        (дата) 
          
  

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

  
I. Загальні відомості 

  
1. Повне найменування емітента   Приватне  акціонерне товариство "ГАЛКА" 
  
2. Організаційно-правова форма   Приватне акціонерне товариство 
  
3. Місцезнаходження   79019, м. Львів, вул. Заповітна,1 
  
4. Код за ЄДРПОУ   00376656 
  
5. Міжміський код та телефон, факс   (0322) 240-91- 68, 293-55-84 
  
6. Електронна поштова адреса   law@galca.ua 
  

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

  
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії   02.04.2018 
    (дата) 
2. Повідомлення опубліковано у 
* 

  №65, Газета "Відомості Національної комісії з 
цінних паперів та фондового ринку" 

  04.04.2018 

    (номер та найменування офіційного 
друкованого видання) 

  (дата) 

3. Повідомлення розміщено на 
сторінці 

  http://galca.bfg.lviv.ua/ 

    (адреса сторінки) 
в мережі Інтернет   03.04.2018       
    (дата)       
  
* Зазначається при поданні до Комісії.   



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 

Паспортні дані фізичної особи 
(серія, номер, дата видачі, 

орган, який видав)** або код за 
ЄДРПОУ юридичної особи 

Розмір частки в 
статутному капіталі 

емітента (у 
відсотках) 

1 2 3 4 5 6 
30.03.2018 Припинено 

повноваження 
Голова Наглядової ради Пастернак Володимир Іванович КА, 464508, 05.06.1997, 

Франківським РВ ЛМУ УМВС 
України у Львiвськiй областi 

7,638500 

Зміст інформації: 
У вiдповiдностi до рiшення загальних зборiв акцiонерiв Приватного акцiонерного товариства "ГАЛКА" вiд 30 березня 2018 року (Протокол № 1 вiд 30.03.2018 р.) 
прийнято рiшення про змiну складу посадових осiб емiтента: 
Припинено повноваження Голови Наглядової ради - Пастернака Володимира Івановича (паспорт серiї КА № 464508, виданий 05.06.1997р. Франківським РВ ЛМУ 
УМВС України у Львiвськiй областi. Розмiр пакета акцiй емiтента, який належить особi - 26 733 акцiй, що становить 7.638501% вiд статутного капiталу емiтента у 
розмiрi 133 665.00 грн. ) у зв'язку з закiнченням строку дiї повноважень. Строк, протягом якого особа перевувала на посадi - 3 роки. Посадова особа не має непогашеної 
судимостi за корисливi чи посадовi злочини. 

30.03.2018 Припинено 
повноваження 

Член Наглядової ради Дубовий Юрій Борисович КА, 498802, 03.10.1997, 
Личаківським РВ УМВС 
України у Львiвськiй областi 

7,143330 

Зміст інформації: 
У вiдповiдностi до рiшення загальних зборiв акцiонерiв Приватного акцiонерного товариства "ГАЛКА" вiд 30 березня 2018 року (Протокол № 1 вiд 30.03.2018 р.) 
прийнято рiшення про змiну складу посадових осiб емiтента: 
Припинено повноваження Члена Наглядової ради - Дубового Юрія Борисовича (паспорт серiї КА № 498802, виданий 03.10.1997р. Личаківським РВ УМВС України у 
Львiвськiй областi. Розмiр пакета акцiй емiтента, який належить особi - 25 000 акцiй, що становить 7.143326% вiд статутного капiталу емiтента у розмiрi 125000.00 
грн.) у зв'язку з закiнченням строку дiї повноважень. Строк, протягом якого особа перебувала на посадi - 3 роки. Посадова особа не має непогашеної судимостi за 
корисливi чи посадовi злочини. 

30.03.2018 Припинено 
повноваження 

Секретар Наглядової ради Бобик Катерина Володимирівна КА, 731693, 23.12.1997, 
Шевченкiвський РВ ЛМУ 
УМВС України у Львiвськiй 
областi 

0,057150 

Зміст інформації: 
У вiдповiдностi до рiшення загальних зборiв акцiонерiв Приватного акцiонерного товариства "ГАЛКА" вiд 30 березня 2018 року (Протокол № 1 вiд 30.03.2018 р.) 
прийнято рiшення про змiну складу посадових осiб емiтента: 
Припинено повноваження Секретаря Наглядової ради Бобик Катерину Володимирiвну (паспорт серiї КА № 731693, виданий 23.12.1997р. Шевченкiвським РВ ЛМУ 
УМВС України у Львiвськiй областi. Розмiр пакета акцiй емiтента, який належить особi - 200 акцiй, що становить 0.057146% вiд статутного капiталу емiтента у розмiрi 
1000.00 грн.) у зв'язку з закiнченням строку дiї повноважень. Строк, протягом якого особа перебувала на посадi - 3 роки. Посадова особа не має непогашеної судимостi 
за корисливi чи посадовi злочини. 

30.03.2018 Обрано Голова Наглядової ради Пастернак Володимир Iванович КА, 64508, 05.06.1997, 
Франкiвський РВ ЛМУ УМВС 

7,638500 



України у Львiвськiй областi 
Зміст інформації: 
У вiдповiдностi до рiшення загальних зборiв акцiонерiв Приватного акцiонерного товариства "ГАЛКА" вiд 30 березня 2018 року (Протокол № 1 вiд 30.03.2018 р.) та 
рішення Наглядової ради Приватного акціонерного товариства "ГАЛКА" від  30 березня 2018 року (Протокол № 1 засідання Наглядової ради від 30.03.2018 р.) 
прийнято рiшення про змiну складу посадових осiб емiтента: 
Обрано на посаду Голови Наглядової ради Пастернака Володимира Iвановича (паспорт серiї КА № 464508, виданий 05.06.1997р. Франкiвським РВ ЛМУ УМВС 
України у Львiвськiй областi. Розмiр пакета акцiй емiтента, який належить особi - 26733 акцiй, що становить 7.638501% вiд статутного капiталу емiтента у розмiрi 
133665.00 грн., строком на 3 роки. Iншi посади, якi обiймала особа прпотягом останніх п`яти років: Голова наглядової ради ПрАТ "ГАЛКА", Член наглядової ради 
ПрАТ "ГАЛКА", Директор комерцiйний СП "ГАЛКА Лтд". Особа є акціонером. Посадова особа не має непогашеної судимостi за корисливi чи посадовi злочини. 

30.03.2018 Обрано Член Наглядової ради Дубовий Юрiй Борисович КА, 498802, 03.10.1997, 
Личакiвський РВ УМВС 
України у Львiвськiй областi 

7,143330 

Зміст інформації: 
У вiдповiдностi до рiшення загальних зборiв акцiонерiв Приватного акцiонерного товариства "ГАЛКА" вiд 30 березня 2018 року (Протокол № 1 вiд 30.03.2018 р.) 
прийнято рiшення про змiну складу посадових осiб емiтента: обрано на посаду Члена Наглядової ради Дубового Юрiя Борисовича (паспорт серiї КА № 498802, 
виданий 03.10.1997 Личакiвським РВ УМВС України у Львiвськiй областi строком на 3 роки. Розмiр пакета акцiй емiтента, який належить особi - 25 000 акцiй, що 
становить 7,143326 % вiд статутного капiталу емiтента у розмiрi 125000,00 грн.) Iншi посади, якi обiймала особа протягом останніх п`яти років: Член Наглядової ради 
ПрАТ "ГАЛКА", генеральний директор ТОВ "Торговий дiм "ГАЛКА", Член Правління ПрАТ АСК "Скарбниця", Радник Голови Правління ПрАТ АСК "Скарбниця", 
Президент ПрАТ АСК "Скарбниця". Особа є акціонером. Посадова особа не має непогашеної судимостi за корисливi чи посадовi злочини. 

30.03.2018 Обрано Секретар Наглядової ради Бобик Катерина Володимирiвна КА, 731693, 23.12.1997, 
Шевченкiвський РВ ЛМУ 
УМВС України у Львiвськiй 
областi 

0,057150 

Зміст інформації: 
У вiдповiдностi до рiшення загальних зборiв акцiонерiв Приватного акцiонерного товариства "ГАЛКА" вiд 30 березня 2018 року (Протокол № 1 вiд 30.03.2018 р.) та 
рішення Наглядової ради Приватного акціонерного товариства "ГАЛКА" від  30 березня 2018 року (Протокол №1 засідання Наглядової ради від 30.03.2018 р.) 
прийнято рiшення про змiну складу посадових осiб емiтента: обрано на посаду Секретаря Наглядової ради Бобик Катерину Володимирiвну (паспорт серiї КА № 
731693, виданий 23.12.1997р. Шевченкiвським РВ ЛМУ УМВС України у Львiвськiй областi, Розмiр пакета акцiй емiтента, який належить особi - 200 акцiй, що 
становить 0.057146% вiд статутного капiталу емiтента у розмiрi 1000.00 грн.) Iншi посади, якi обiймала особа протягом останніх п`яти років: секретар Наглядової ради 
ПрАТ "ГАЛКА", секретар корпоративний ПрАТ "ГАЛКА". Особа є акціонером. Посадова особа не має непогашеної судимостi за корисливi чи посадовi злочини. 

30.03.2018 Припинено 
повноваження 

Голова правлiння Волинець Ярослав 
Миколайович 

КВ, 419583, 23.05.2000, 
Галицький РВ ЛМУ УМВС 
України у Львiвськiй областi 

8,869730 

Зміст інформації: 
У вiдповiдностi до рiшення загальних зборiв акцiонерiв Приватного акцiонерного товариства "ГАЛКА" вiд 30 березня 2018 року (Протокол № 1 вiд 30.03.2018 р.) 
прийнято рiшення про змiну складу посадових осiб емiтента: 
припинено повноваження Голови правлiння - Волинця Ярослава Миколайовича (паспорт серiї КВ № 419583, виданий 23.05.2000р. Галицьким РВ ЛМУ УМВС України 
у Львiвськiй областi. Розмiр пакета акцiй емiтента, який належить особi - 31042 акцiй, що становить 8.869725% вiд статутного капiталу емiтента у розмiрi 155210.00 
грн.) у зв'язку з закiнченням строку дiї повноважень. Строк, протягом якого особа перевувала на посадi - 3 роки. Посадова особа не має непогашеної судимостi за 
корисливi чи посадовi злочини. 



30.03.2018 Припинено 
повноваження 

Член правлiння Шиманський Роман 
Євгенiйович 

КС, 439760, 26.09.2007, 
Залiзничний РВ ЛМУ УМВС 
України у Львiвськiй областi 

0,000000 

Зміст інформації: 
У вiдповiдностi до рiшення загальних зборiв акцiонерiв Приватного акцiонерного товариства "ГАЛКА" вiд 30 березня 2018 року (Протокол № 1 вiд 30.03.2018 р.) 
прийнято рiшення про змiну складу посадових осiб емiтента: 
припинено повноваження Члена правлiння - Шиманського Романа Євгенiйовича (паспорт серiї КС № 439760, виданий 26.09.2007р. Залiзничним РВ ЛМУ УМВС 
України у Львiвськiй областi, часткою у статутному капiталi емiтента не володiє) у зв'язку з закiнченням строку дiї повноважень. Строк, протягом якого особа 
перевувала на посадi - 3 роки. Посадова особа не має непогашеної судимостi за корисливi чи посадовi злочини. 

30.03.2018 Обрано Голова правлiння Волинець Ярослав 
Миколайович 

КВ, 419583, 23.05.2000, 
Галицький РВ ЛМУ УМВС 
України у Львiвськiй областi 

8,869730 

Зміст інформації: 
У вiдповiдностi до рiшення загальних зборiв акцiонерiв Приватного акцiонерного товариства "ГАЛКА" вiд 30 березня 2018 року (Протокол № 1 вiд 30.03.2018 р.) та 
рішення Наглядової ради Приватного акціонерного товариства "ГАЛКА" від  30 березня 2018 року (Протокол № 1 засідання Наглядової ради від 30.03.2018 р.) 
прийнято рiшення про змiну складу посадових осiб емiтента: 
Обрано на посаду Голови правлiння - Волинця Ярослава Миколайовича (паспорт серiї КВ № 419583, виданий 23.05.2000р. Галицьким РВ ЛМУ УМВС України у 
Львiвськiй областi. Розмiр пакета акцiй емiтента, який належить особi - 31042 акцiй, що становить 8.869725% вiд статутного капiталу емiтента у розмiрi 155210.00 грн.) 
строком на 3 роки. Iншi посади, якi обiймала особа протягом останніх п`яти років: Голова правлiння ПрАТ "ГАЛКА", Директор економiчний СП "ГАЛКА Лтд". 
Посадова особа не має непогашеної судимостi за корисливi чи посадовi злочини. 

30.03.2018 Обрано Заступник голови правлiння Шиманський Роман 
Євгенiйович 

КС 43, КС 439760, 26.09.2007, 
Залiзничний РВ ЛМУ УМВС 
України у Львiвськiй областi 

0,000000 

Зміст інформації: 
У вiдповiдностi до рiшення загальних зборiв акцiонерiв Приватного акцiонерного товариства "ГАЛКА" вiд 30 березня 2018 року (Протокол № 1 вiд 30.03.2018 р.) та 
рішення Наглядової ради Приватного акціонерного товариства "ГАЛКА" від  30 березня 2018 року (Протокол № 1 засідання Наглядової ради від 30.03.2018 
р.)прийнято рiшення про змiну складу посадових осiб емiтента: 
обрано на посаду заступника голови правлiння - Шиманського Романа Євгенiйовича (паспорт серiї КС № 439760, виданий 26.09.2007р. Залiзничним РВ ЛМУ УМВС 
України у Львiвськiй областi, часткою у статутному капiталi емiтента не володiє) строком на 3 роки. Особi не належить пакет акцiй емiтента. Iншi посади, якi обiймала 
особа протягом останніх п`яти років: Член правлiння ПрАТ "ГАЛКА", Директор фiнансовий СП "ГАЛКА Лтд", Директор ТОВ "Бенк оф Коффі Юкрейн", головний 
бухгалтер ТОВ "Торговий дім "ГАЛКА". Посадова особа не має непогашеної судимостi за корисливi чи посадовi злочини. 

30.03.2018 Припинено 
повноваження 

Ревiзор Понiкарчук Iрина Дем'янiвна КВ, 888775, 12.06.2002, 
Франкiвський РВ ЛМУ УМВС 
України у Львiвськiй областi 

0,191440 

Зміст інформації: 
У вiдповiдностi до рiшення загальних зборiв акцiонерiв Приватного акцiонерного товариства "ГАЛКА" вiд 30 березня 2018 року (Протокол № 1 вiд 30.03.2018 р.) 
прийнято рiшення про змiну складу посадових осiб емiтента: 
припинено повноваження Ревiзора - Понiкарчук Iрину Дем'янiвну (паспорт серiї КВ № 888775, виданий 12.06.2002р. Франкiвським РВ ЛМУ УМВС України у 
Львiвськiй областi. Розмiр пакета акцiй емiтента, який належить особi - 670 акцiй, що становить 0.191441% вiд статутноого капiталу емiтента у розмiрi 3350.00 грн.) у 
зв'язку з закiнченням строку дiї повноважень. Строк, протягом якого особа перевувала на посадi - 3 роки. Посадова особа не має непогашеної судимостi за корисливi чи 
посадовi злочини. Замість звільненої особи нікого на посаду не призначено (не обрано). 



 
* Окремо вказуються особи, які звільняються та призначаються (обираються або припиняють повноваження) на кожну посаду. 
** Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. 
Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ 
Версія 09.08.02  (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXVIII 

 

 


