
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.   03.05.2017 
        (дата) 
          
  

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

  
I. Загальні відомості 

  
1. Повне найменування емітента   Публічне акціонерне товариство "Львівське 

спеціалізоване будівельно-монтажне управління №1" 
  
2. Організаційно-правова форма   Публічне 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   03.05.2017 
    (дата) 
2. Повідомлення опубліковано у 
* 

  №84, Газета "Відомості НКЦПФР"   05.05.2017 

    (номер та найменування офіційного 
друкованого видання) 

  (дата) 

3. Повідомлення розміщено на 
сторінці 

  http://www.lsbmu1.bfg.lviv.ua/ 

    (адреса сторінки) 
в мережі Інтернет   05.05.2017       
    (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 28.04.2017 60956,26 9077,00 6,715000 
Зміст інформації: 
Прийнято рішення про схвалення укладених Товариством наступних значних правочинів, які укладалися товариством протягом одного року з дня проведення 
Загальних зборів акціонерів 2016р. 
Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ 
Версія 09.07.04  (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXVII 

 

 



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.   03.05.2017 
        (дата) 
          
  

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

  
I. Загальні відомості 

  
1. Повне найменування емітента   Публічне акціонерне товариство "Львівське 

спеціалізоване будівельно-монтажне управління №1" 
  
2. Організаційно-правова форма   Публічне 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   03.05.2017 
    (дата) 
2. Повідомлення опубліковано у 
* 

  №84, Газета "Відомості НКЦПФР"   05.05.2017 

    (номер та найменування офіційного 
друкованого видання) 

  (дата) 

3. Повідомлення розміщено на 
сторінці 

  http://www.lsbmu1.bfg.lviv.ua/ 

    (адреса сторінки) 
в мережі Інтернет   05.05.2017       
    (дата)       
  
* Зазначається при поданні до Комісії.   



Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів 
 

№ з/п Дата прийняття рішення Гранична сукупність 
вартості правочинів (тис. 

грн) 

Вартість активів емітента за даними останньої річної 
фінансової звітності (тис. грн) 

Співвідношення граничної сукупності 
вартості правочинів до вартості активів 

емітента за даними останньої річної 
фінансової звітності (у відсотках) 

1 2 3 4 5 
1 28.04.2017 2269,25 9077,00 25,000000 

Зміст інформації: 
У відповідності до Закону України "Про акціонерні товариства", попередньо схвалити вчинення (укладення) Товариством значних правочинів, які можуть бути вчинені 
протягом року з моменту проведення цих Загальних зборів акціонерів Товариства, якщо ринкова вартість майна або послуг, що можуть бути предметом даних 
правочинів, становитиме більше 25% вартості активів Товариства за даними фінансової звітності за 2016 рік. 
Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ 
Версія 09.07.04  (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXVII 

 

 



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.   03.05.2017 
        (дата) 
          
  

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

  
I. Загальні відомості 

  
1. Повне найменування емітента   Публічне акціонерне товариство "Львівське 

спеціалізоване будівельно-монтажне управління №1" 
  
2. Організаційно-правова форма   Публічне 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   03.05.2017 
    (дата) 
2. Повідомлення опубліковано у 
* 

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

  05.05.2017 

    (номер та найменування офіційного 
друкованого видання) 

  (дата) 

3. Повідомлення розміщено на 
сторінці 

  www.lsbmu1.bfg.lviv.ua 

    (адреса сторінки) 
в мережі Інтернет   05.05.2017       
    (дата)       
  
* Зазначається при поданні до Комісії.   



Відомості про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій 
 

№ з/п Дата обліку (за 
наявності) 

Дата повідомлення 
емітента особою, 

що здійснює облік 
права власності на 

акції в 
депозитарній 
системі або 
акціонером 

Повне найменування юридичної особи - 
власника пакета акцій або зазначення 

"фізична особа" 

Код за ЄДРПОУ - для 
юридичних осіб - резидентів 
або ідентифікаційний код з 

торговельного, судового або 
банківського реєстру країни, 
де офіційно зареєстрований 

іноземний суб'єкт 
господарської діяльності - для 

юридичних осіб - 
нерезидентів 

Розмір частки 
акціонера до зміни 

(у відсотках до 
статутного 
капіталу) 

Розмір частки 
акціонера після 

зміни (у відсотках 
до статутного 

капіталу) 

1 2 3 4 5 6 7 
1 28.04.2017 28.04.2017 Публічне акціонерне товариство 

"Львівське спеціалізоване будівельно-
монтажне управління №1" 

03335511 61,178300 0,000000 

Зміст інформації: 
Згідно інформації із отриманого зведеного облікового реєстру на проведення  загальних зборів акціонерів ПАТ "ЛСБМУ №1", отриманого вiд Нацiонального 
депозитарiю України, стало вiдомо, що зменшилась кiлькiсть акцiй у власностi акцiонера  Фізична особа 1 від 2969717шт. до 0  шт., що становить 0% вiд загальної 
кiлькостi голосуючих акцiй. 

2 28.04.2017 28.04.2017 Публічне акціонерне товариство 
"Львівське спеціалізоване будівельно-
монтажне управління №1" 

03335511 16,000000 0,000000 

Зміст інформації: 
Згідно інформації із отриманого зведеного облікового реєстру на проведення  загальних зборів акціонерів ПАТ "ЛСБМУ№1" отриманого вiд Нацiонального 
депозитарiю України, стало вiдомо, що зменшилась кiлькiсть акцiй у власностi акцiонера  Фізична особа 2  від 776672 шт. до 0  шт., що становить 0% вiд загальної 
кiлькостi голосуючих акцiй. 

3 28.04.2017 28.04.2017 Публічне акціонерне товариство 
"Львівське спеціалізоване будівельно-
монтажне управління №1" 

03335511 0,000000 80,562480 

Зміст інформації: 
Згідно інформації із отриманого зведеного облікового реєстру на проведення  загальних зборів акціонерів ПАТ "ЛСБМУ №1", отриманого вiд Нацiонального 
депозитарiю України, стало вiдомо, що збільшилась кiлькiсть акцiй у власностi акцiонера  Фізична особа 3 від 0 шт. до 3910664  шт., що становить 94,728560% вiд 
загальної кiлькостi голосуючих акцiй. 
Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ 
Версія 09.07.04  (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXVII 

 

 



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.   03.05.2017 
        (дата) 
          
  

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

  
I. Загальні відомості 

  
1. Повне найменування емітента   Публічне акціонерне товариство "Львівське 

спеціалізоване будівельно-монтажне управління №1" 
  
2. Організаційно-правова форма   Публічне 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   03.05.2017 
    (дата) 
2. Повідомлення опубліковано у 
* 

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

  05.05.2017 

    (номер та найменування офіційного 
друкованого видання) 

  (дата) 

3. Повідомлення розміщено на 
сторінці 

  http://www.lsbmu1.bfg.lviv.ua/ 

    (адреса сторінки) 
в мережі Інтернет   05.05.2017       
    (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 
28.04.2017 Припинено 

повноваження 
Член Наглядової Ради Баєв Віталій Ігорович *, *, 01.01.1900, * 0,000000 

Зміст інформації: 
Згідно з рішенням Загальних зборів акціонерів (протокол №б/н  від 28.04.2017р.) посадова особа Баєв Віталій Ігорович (особа не надала згоди на розкриття паспортних 
даних),  припиняє повноваження на посаді члена Наглядової Ради з 28.04.2017 р., у зв'язку із переобранням; частка в статутному капіталі 00.00000 %; розмір пакета 
акцій, якою особа володіє в статутному капіталі емітента в грошовому еквіваленті становить 00.0000 грн.; на займаній посаді перебував з 25.04.2016р.; непогашених 
судимостей за корисливі та посадові злочини не має. 

28.04.2017 Припинено 
повноваження 

Секретар Наглядової ради Черненко Оксана Євгенівна *, *, 01.01.1900, * 0,000000 

Зміст інформації: 
Згідно з рішенням Загальних зборів акціонерів (протокол №б/н  від 28.04.2017р.) посадова особа Черненко Оксана Євгенівна, (особа не надала згоди на розкриття 
паспортних даних),  припиняє повноваження на посаді секретаря Наглядової Ради з 28.04.2017 р., у зв'язку із переобранням; частка в статутному капіталі 00.00000 %; 
розмір пакета акцій, якою особа володіє в статутному капіталі емітента в грошовому еквіваленті становить 00.0000 грн.; на займаній посаді перебував з 25.04.2016р.; 
непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. 

28.04.2017 Обрано Члена Наглядової ради Вовчко Ярина Миронівна *, *, 01.01.1900, * 0,000000 
Зміст інформації: 
Згідно з рішенням Загальних зборів акціонерів (протокол №б/н  від 28.04.2017р.) посадову особу Вовчко Ярину Миронівну (особа не надала згоди на розкриття 
паспортних даних), обрано на посаду члена Наглядової Ради з 28.04.2017 р., у зв'язку із обранням; частка в статутному капіталі 00.00000 %; розмір пакета акцій, якою 
особа володіє в статутному капіталі емітента в грошовому еквіваленті становить 00.0000 грн.; непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. 

28.04.2017 Обрано Секретар Наглядової ради Омелян Ірина Євгеніївна *, *, 01.01.1900, * 0,000000 
Зміст інформації: 
Згідно з рішенням Загальних зборів акціонерів (протокол №б/н  від 28.04.2017р.) посадову особу Омелян Ірину Євгеніївну (особа не надала згоди на розкриття 
паспортних даних), обрано на посаду секретаря Наглядової Ради з 28.04.2017 р., у зв'язку із обранням; частка в статутному капіталі 00.00000 %; розмір пакета акцій, 
якою особа володіє в статутному капіталі емітента в грошовому еквіваленті становить 00.0000 грн.; непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. 

 
* 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 09.07.04  (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXVII 
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