
 

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, 
сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента 

(для опублікування в офіційному друкованому виданні)  

І. Загальні відомості: 

1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "РАДЕХІВСЬКЕ АТП-14629" 
2. Код за ЄДРПОУ: 03114796 
3. Місцезнаходження: Україна, 80200, Львівська обл., м. Радехів, вул. Б. Хмельницького, буд. 130 
4. Міжміський код, телефон та факс: (0255)2-16-45 
5. Електронна поштова адреса: radehiv_atp14629@ukr.net 
6. Адреса сторінки в мережіІнтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття 

інформації: http://radehivatp.bfg.lviv.ua 
7. Вид особливої інформації відповідно до вимог глави 1 розділу IІI або інформація про іпотечні 
цінні папери,  сертифікати фонду операцій з нерухомістю відповідно до вимог глави 2 розділу III 
цього Положення: 
Відомості про зміну складу посадових осіб емітента 

ІІ. Текст повідомлення: 
Загальними зборами акціонерів (вищим органом управління) ПРИВАТНОГО 

АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "РАДЕХІВСЬКЕ АТП-14629", які відбулися "26" листопада 
2018 року (Протокол №2 від "26" листопада 2018 року ), у зв’язку з прийняттям рішення про 
перетворення Товариства та необхідністю призначення комісії з припинення, призначено (до 
завершення процедури перетворення) Комісію з припинення у складі:  

– призначений "26" листопада 2018 року Голова комісії з припинення Зузак Віктор 
Романович;паспорт серія КА 580047 виданий 01.11.1997р.  Радехівським РВ УМВСУ у Львівській 
обл; ідентифікаційний номер 2382704579,  зареєстрований за адресою: Україна, Львівська обл., 
Радехівський район, с. Стоянів, вул. Пелехатого,6; володіє пакетом акцій в розмірі 66.696818% 
статутного капіталу емітента; інші посади, які обіймала ця особа протягом останніх п’яти років: 
Голова правління; посадову особу призначено на невизначений термін – до завершення процедури 
перетворення; непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. 

– призначений "26" листопада 2018 рокуЧлен комісії з припинення Зузак Віктор 
Вікторович; паспорт серія КС 428140 від 12.08.2005р. виданий Радехівським РВ УМВСУ у 
Львівській обл., ідентифікаційний номер 3258210013, зареєстрований за адресою: Україна,  
Україна, Львівська обл., Радехівський район, с. Стоянів, вул. Пелехатого,6;не володіє пакетом 
акцій в статутному капіталі емітента; інші посади, які обіймала ця особа протягом останніх п’яти 
років: Директор Товариства; посадову особу призначено на невизначений термін – до завершення 
процедури перетворення; непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. 

 
ІІІ. Підпис 

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та 
визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.  
 

2. Голова комісії з припинення  _______________ 
(підпис) 

В. Р. Зузак 
(ініціали та прізвище керівника)  

   М. П. "26" листопада 2018 року 
                 (дата) 

 

Додаток 28 
до Положення про розкриття інформації 
емітентами цінних паперів 

(пункт 6 глави 1 розділу ІІ) 


