
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       Хаврак Василь Васильович 

(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника) 
  
    М.П.   27.04.2018 
        (дата) 
          
  

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

  
I. Загальні відомості 

  
1. Повне найменування емітента   Приватне акціонерне товариство "Львівське 

спеціалізоване будівельно-монтажне управління №1" 
  
2. Організаційно-правова форма   Приватне акціонерне товариство 
  
3. Місцезнаходження   79040, м.Львів,, вул.Конюшина, буд.14 
  
4. Код за ЄДРПОУ   03335511 
  
5. Міжміський код та телефон, факс   (032) 262-71-79, 262-73-20 
  
6. Електронна поштова адреса   lsbmu_1@bfg.lviv.ua 
  

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

  
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії   02.05.2018 
    (дата) 
2. Повідомлення опубліковано у 
* 

  №85, Газета "Відомості Нацональної комісії 
цінних паперів та фондового ринку" 

  04.05.2018 

    (номер та найменування офіційного 
друкованого видання) 

  (дата) 

3. Повідомлення розміщено на 
сторінці 

  www.lsbmu1.bfg.lviv.ua 

    (адреса сторінки) 
в мережі Інтернет   04.05.2018       
    (дата)       
  
* Зазначається при поданні до Комісії.   



Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів 
 

№ 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 27.04.2018 59528,25 10886,00 5,468000 
Зміст інформації: 
Дата прийняття рiшення про надання згоди на вчинення значних правочинів - 27.04.2018 року, найменування уповноваженого органу, що його прийняв- черговi 
загальнi збори акцiонерiв Приватного акціонерного товариства "Львівське спеціалізоване будівельно-монтажне управління №1" - предмет правочину - виникла 
особлива iнформацiя щодо прийняття рiшення про надання згоди на вчинення значних правочинів, а саме: 
1. Замовник Львівське міське комунальне підприємство "Львівводоканал", предмет угоди Реконструкція водогону по вул. Полковника П. Болбочана у м. Львові Договір 
№15-483Т  від 12.05.2017 ринкова вартiсть майна або послуг, що є предметом правочину, визначена вiдповiдно до законодавства 6 500 024, 00 (Шість мільйонів пятсот 
тисяч двадцять чотири гривні 00 копійок) Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi станом на 31.12.2017 року - 10886 тис грн.; - 
спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг, що є предметом правочину, до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (у 
вiдсотках) - 59,709% 
 
2. Замовник Львівське комунальне підприємство "Львівавтодор"предмет угоди Капітальний ремонт вул. Пластової (від вул. Богданівської до вул. Бескидської) Договір 
№ 27/11/17 від 27.11.2017 ринкова вартiсть майна або послуг, що є предметом правочину, визначена вiдповiдно до законодавства 38 970 000,00 (Тридцять вісім 
мільйонів девятсот сімдесят тисяч гривень 00 копійок) Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi станом на 31.12.2017 року - 10886 тис 
грн.; - спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг, що є предметом правочину, до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (у 
вiдсотках) - 357,982% 
 
3. Замовник Львівське міське комунальне підприємство "Львівводоканал, предмет угоди Будівництво КНС по вул. Дмитерка в м.Винники Договір № 15-1029Т від 
06.12.2017 ринкова вартiсть майна або послуг, що є предметом правочину, визначена вiдповiдно до законодавства 4 942 136,40 (Чотири мільйони девятсот сорок дві 
тисячі сто тридцять шість гривень 40 копійок) Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi станом на 31.12.2017 року - 10886 тис грн.; - 
спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг, що є предметом правочину, до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (у 
вiдсотках) - 45,399% 
 
4. Замовник Львівське міське комунальне підприємство "Львівводоканал", предмет угоди Каналізування вул. Тракт Глинянський Договір № 15-004Т від 
03.01.2017ринкова вартiсть майна або послуг, що є предметом правочину, визначена вiдповiдно до законодавства 9 116 086, 80 (Девять мільйонів сто шістнадцять тисяч 
вісімдесят шість гривень 80 копійок) Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi станом на 31.12.2017 року - 10886 тис грн.; - 
спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг, що є предметом правочину, до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (у 
вiдсотках) - 83,741% 
Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ 
Версія 09.08.04  (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXVIII 

 

 


