
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.  
 

Директор       Рiпак Володимир Романович 

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

  М.П.  
25.04.2017 

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

нерухомістю) емітента 

I. Загальні відомості 

1. Повне найменування емітента 

Публiчне акцiонерне товариство"Дрогобицьке заводоуправлiння будiвельних матерiалiв" 

2. Організаційно-правова форма 

Публічне акціонерне товариство 

3. Місцезнаходження 

82100, мiсто Дрогобич, Трускавецька, 73 

4. Код за ЄДРПОУ 

00291109 

5. Міжміський код та телефон, факс 

0324410375 0324431505 

6. Електронна поштова адреса 

dzubm@bfg.lviv.ua 
 

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

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 26.04.2017 

 (дата) 

2. Повідомлення опубліковано у* №79 Вiдомостi НКЦПФР 26.04.2017 

 (номер та найменування офіційного друкованого 
видання) (дата) 

3. Повідомлення розміщено на 
сторінці http://dzubm.bfg.lviv.ua/ в мережі Інтернет 26.04.2017 

 (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 фізичної особи 
або повне найменування 

юридичної особи 

Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний 
код за ЄДРПОУ юридичної особи 

Розмір 
частки в 

статутному 
капіталі 

емітента (у 
відсотках) 

1 2 3 4 5 6 

25.04.2017 припинено 
повноваження 

Голова 
Наглядової 

ради 

Матвiйчук Любомир 
Володимирович  0 

Зміст інформації: 

Припинено повноваження.Голова Наглядової ради Матвiйчук Любомир Володимирович (особа не надала згоду на розголошення 
персональних даних. Представник акцiонера Товариства з обмеженою вiдповiдальнiсмтю "Захiденергомонтажбуд", ЄДРПОУ-25226656, яке 
володiє 19,0118 %, 417957,00 грн. На посадi перебував 1 рiк.  
Непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини немає. 

25.04.2017 припинено 
повноваження 

Член 
Наглядової 

ради 
Дякiв Олег Михайлович  0 

Зміст інформації: 

Припинено повноваження. Член Наглядової ради Дякiв Олег Михайлович (особа не надала згоду на розголошення персональних даних. 
Представник акцiонера Товариства з обмеженою вiдповiдальнiсмтю "Перлина-Люкс", 
ЄДРПОУ-32569345, яке володiє 43,4293 %, 954752,00 грн. На посадi перебував 1 рiк. Непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини 
немає. 

25.04.2017 обрано 
Голова 

Наглядової 
ради 

Матвiйчук Любомир 
Володимирович  0 

Зміст інформації: 

Обрано.Голова Наглядової ради Матвiйчук Любомир Володимирович (особа не надала згоду на розголошення персональних даних. 



Дата 
вчинення 

дії 

Зміни 
(призначено, 

звільнено, обрано 
або припинено 
повноваження) 

Посада 

Прізвище, ім'я, по 
батькові фізичної особи 
або повне найменування 

юридичної особи 

Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний 
код за ЄДРПОУ юридичної особи 

Розмір 
частки в 

статутному 
капіталі 

емітента (у 
відсотках) 

1 2 3 4 5 6 

Представник акцiонера Товариства з обмеженою вiдповiдальнiсмтю "Захiденергомонтажбуд", ЄДРПОУ-25226656, яке володiє 19,0118 %, 
417957,00 грн.Обрано на 3 роки.Попередня посада-заступник Директора  
з економiчних питань ТзОВ"Захiденергомонтажбуд" з 01.09.2015р.Непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини немає. 

25.04.2017 обрано 
Член 

наглядової 
ради 

Дякiв Олег Михайлович  0 

Зміст інформації: 

Обрано. Член Наглядової ради Дякiв Олег Михайлович (особа не надала згоду на розголошення персональних даних. Представник акцiонера 
Товариства з обмеженою вiдповiдальнiсмтю "Перлина-Люкс", 
ЄДРПОУ-32569345, яке володiє 43,4293 %, 954752,00 грн. Обрано на 3 роки.Попередня посада - 
Фiзична особа-пiдприємець з 25.02.2014р. Непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини немає. 
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