
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 правлiння       Волинець Ярослав Миколайович 

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

  М.П.  
03.04.2017 

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

нерухомістю) емітента 

I. Загальні відомості 

1. Повне найменування емітента 

Приватне акцiонерне товариство "ГАЛКА" 

2. Організаційно-правова форма 

Приватне акціонерне товариство 

3. Місцезнаходження 

79019, м. Львiв, вул. Заповiтна, 1 

4. Код за ЄДРПОУ 

00376656 

5. Міжміський код та телефон, факс 

032 240 91 04 032 240 91 04  

6. Електронна поштова адреса 

bobyk@galca.ua 
  

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

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії  
 (дата) 

2. Повідомлення опубліковано у* 66 Вiдомостi НКЦПФР 06.04.2017 

 
(номер та найменування офіційного друкованого 

видання) (дата) 

3. Повідомлення розміщено на 
сторінці http://galca.bfg.lviv.ua/ в мережі Інтернет 03.04.2017 

 (адреса сторінки)  (дата) 



Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є 
заінтересованість 

№ 
з/п 

Дата 
прийняття 

рішення 

Ринкова вартість майна 
або послуг, що є 

предметом правочину 
(тис. грн) 

Вартість 
активів 

емітента за 
даними 

останньої 
річної 

фінансової 
звітності 
(тис. грн) 

Співвідношення 
ринкової 

вартості майна 
або послуг, що є 

предметом 
правочину, до 

вартості 
активів 

емітента за 
даними 

останньої річної 
фінансової 
звітності (у 
відсотках) 

1 2 3 4 5 

1 31.03.2017 2035.29 27982.5 7.3 

Зміст інформації: 

Рiшенням загальних зборiввiд 31.03.2017 р затверджено правочин з заiнтересованiстю 
угода про внесеннзмiн до Договору оренди нерухомостiвiд 01.08.2014 року, укладеного мiжПрАТ Галка та СП Галка ЛТД вд 31.12.2015 

2 31.03.2017 990.9 27982.5 3.5    
Зміст інформації: 

Рiшенням загальних зборiввiд 31.03.2017 р надано згоду на укладення правочинiв щодо яких є заiнтереованiсть. 
Виробничо складське примiщення з лiфтом. Орендна плата 990912 грн. 

3 31.03.2017 500.0 27982.5 17.9    
Зміст інформації: 

Рiшенням загальних зборiввiд 31.03.2017 р надано згоду на здiйсненняправочинiв щодо яких є заiнтересованiсть. 
Угода про внесення змн до Договору генерального пдрядувiд 25.04.2016 року. Об'єкт -виробничий корпус з службовими примiщеннями та вежа 



№ 
з/п 

Дата 
прийняття 

рішення 

Ринкова вартість майна 
або послуг, що є 

предметом правочину 
(тис. грн) 

Вартість 
активів 

емітента за 
даними 

останньої 
річної 

фінансової 
звітності 
(тис. грн) 

Співвідношення 
ринкової 

вартості майна 
або послуг, що є 

предметом 
правочину, до 

вартості 
активів 

емітента за 
даними 

останньої річної 
фінансової 
звітності (у 
відсотках) 

1 2 3 4 5 

сумiжноговiддiлення. Сума договору 500000,00 грн 

4 31.03.2017 40.0 27982.5 0.1    
Зміст інформації: 

Рiшенням загальних зборiввiд 31.03.2017 р надано згоду на виненняправочинiв щодо яких є заiнтересованiсть. 
Договiр оренди прибудови цеху по виробництву розчинної кави. Орендна плата 40000,00 грн 
 


	Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
	Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента
	I. Загальні відомості
	II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

	Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість

