
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 правління       Утченко Олег Петрович 

(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника) 
  
    М.П.   21.04.2017 
        (дата) 
          
  

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

  
I. Загальні відомості 

  
1. Повне найменування емітента   Публічне акціонерне товариство "Готелі Трускавця" 
  
2. Організаційно-правова форма   Публічне акціонерне товариство 
  
3. Місцезнаходження   82200, м.Трускавець, вул.Дрогобицька, буд.9 
  
4. Код за ЄДРПОУ   03348637 
  
5. Міжміський код та телефон, факс   (03247) 550-60, 666-22 
  
6. Електронна поштова адреса   gotelzvit@gmail.com 
  

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

  
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії   24.04.2017 
    (дата) 
2. Повідомлення опубліковано у 
* 

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

  25.04.2017 

    (номер та найменування офіційного 
друкованого видання) 

  (дата) 

3. Повідомлення розміщено на 
сторінці 

  http://truskavetshotel.bfg.lviv.ua/ 

    (адреса сторінки) 
в мережі Інтернет   24.04.2017       
    (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 
21.04.2017 Припинено 

повноваження 
Голова Наглядової ради Шлей Олександр 

Володимирович 
*, *, 01.01.1900, * 71,425000 

Зміст інформації: 
Згідно з рішенням Загальних зборів акціонерів (протокол №3/17 від 21.04.2017 р.)  посадова особа  голова Наглядової ради Шлей Олександр Володимирович (особа не 
надала згоди на розкриття паспортних даних) припиняє повноваження на посаді 21.04.2017р. у зв'язку зі зміною типу (найменування) товариства з Публічного 
акціонерного товариства "Готелі Трускавця" на Приватне акціонерне товариство "Готелі Трускавця"; частка в статутному капіталі 71,424996 %; розмір пакета акцій, 
якою особа володіє в статутному капіталі емітента в грошовому еквіваленті становить 4 999 749,75 грн.; на займаній посаді перебував 1 рік; непогашених судимостей за 
корисливі та посадові злочини не має. 

21.04.2017 Обрано Голова Наглядової ради Шлей Олександр 
Володимирович 

*, *, 01.01.1900, * 71,425000 

Зміст інформації: 
Згідно з рішенням Загальних зборів акціонерів (протокол №3/17 від 21.04.2017 р.) обрано на посаду голови Наглядової ради Шлея Олександара Володимировича (особа 
не надала згоди на розкриття паспортних даних); обраний на посаду 21.04.2017 р.; частка в статутному капіталі 71,424996%; розмір пакета акцій, якою особа володіє в 
статутному капіталі емітента в грошовому еквіваленті становить 4 999 749,75 грн.; призначено на термін 3 роки; непогашених судимостей за корисливі та посадові 
злочини не має. 

21.04.2017 Припинено 
повноваження 

Член Наглядової ради Шлей Олена Олександрівна *, *, 01.01.1900, * 16,034340 

Зміст інформації: 
Згідно з рішенням Загальних зборів акціонерів (протокол №3/17 від  21.04.2017р.)  посадова особа  член Наглядової ради Шлей Олена Олександрівна (особа не надала 
згоди на розкриття паспортних даних) припиняє повноваження на посаді 21.04.2017 р. у зв'язку зі зміною типу (найменування) товариства з Публічного акціонерного 
товариства "Готелі Трускавця" на Приватне акціонерне товариство "Готелі Трускавця"; частка в статутному капіталі 16,034342 %; розмір пакета акцій, якою особа 
володіє в статутному капіталі емітента в грошовому еквіваленті становить 1 122 404,00 грн.; на займаній посаді перебувала 3 роки; непогашених судимостей за 
корисливі та посадові злочини не має. 

21.04.2017 Обрано Член Наглядової ради Шлей Олена Олександрівна *, *, 01.01.1900, * 16,034340 
Зміст інформації: 
Згідно з рішенням Загальних зборів акціонерів (протокол №3/17 від 21.04.2017р.) обрано на посаду члена Наглядової ради Шлей Олену Олександрівну (особа не надала 
згоди на розкриття паспортних даних); обрана на посаду 21.04.2017 р.; частка в статутному капіталі 16,034342 %; розмір пакета акцій, якою особа володіє в статутному 
капіталі емітента в грошовому еквіваленті становить 1 122 404,00 грн.; призначено на термін 3 роки; непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. 

21.04.2017 Припинено 
повноваження 

Член Наглядової ради Кожема Юрій Миколайович *, *, 01.01.1900, * 0,043310 

Зміст інформації: 
Згідно з рішенням Загальних зборів акціонерів (протокол №3/17 від 21.04.2017р.) посадова особа  член Наглядової ради Кожема Юрій Миколайович (особа не надала 
згоди на розкриття паспортних даних) припиняє повноваження на посаді 21.04.2017р. у зв'язку зі зміною типу (найменування) товариства з Публічного акціонерного 



товариства "Готелі Трускавця" на Приватне акціонерне товариство "Готелі Трускавця"; частка в статутному капіталі 0,0433071 %; розмір пакета акцій, якою особа 
володіє в статутному капіталі емітента в грошовому еквіваленті становить 3 015,00 грн.; на займаній посаді перебував 1 рік; непогашених судимостей за корисливі та 
посадові злочини не має. 

21.04.2017 Припинено 
повноваження 

Член Наглядової ради Щербина Олег Олексійович *, *, 01.01.1900, * 5,000000 

Зміст інформації: 
Згідно з рішенням Загальних зборів акціонерів (протокол №3/17 від 21.04.2017 р.) посадова особа  член Наглядової ради Щербина Олег Олексійович (особа не надала 
згоди на розкриття паспортних даних) припиняє повноваження на посаді 21.04.2017р. у зв'язку зі зміною типу (найменування) товариства з Публічного акціонерного 
товариства "Готелі Трускавця" на Приватне акціонерне товариство "Готелі Трускавця"; частка в статутному капіталі 5,000000 %; розмір пакета акцій, якою особа 
володіє в статутному капіталі емітента в грошовому еквіваленті становить 350 000,00 грн.; на займаній посаді перебував 1 рік; непогашених судимостей за корисливі та 
посадові злочини не має. 

21.04.2017 Припинено 
повноваження 

Член Наглядової ради Руденко Ростислав 
Олександрович 

*, *, 01.01.1900, * 5,000000 

Зміст інформації: 
Згідно з рішення Загальних зборів акціонерів (протокол №3/17 від 21.04.2017р.) посадова особа  член Наглядової ради Руденко Ростислав Олександрович  (особа не 
надала згоди на розкриття паспортних даних) припиняє повноваження на посаді 21.04.2017р. у зв'язку зі зміною типу (найменування) товариства з Публічного 
акціонерного товариства "Готелі Трускавця" на Приватне акціонерне товариство "Готелі Трускавця";частка в статутному капіталі 5,000000 %розмір пакета акцій, якою 
особа володіє в статутному капіталі емітента в грошовому еквіваленті становить 350 000,00 грн.; на займаній посаді перебував 1 рік; непогашених судимостей за 
корисливі та посадові злочини не має. 

21.04.2017 Обрано Член Наглядової ради Руденко Ростислав 
Олександрович 

*, *, 01.01.1900, * 5,000000 

Зміст інформації: 
Згідно з рішенням Загальних зборів акціонерів (протокол №3/17 від 21.04.2017р.) обрано на посаду  члена Наглядової ради Руденко Ростислава Олександровича (особа 
не надала згоди на розкриття паспортних даних); обраний на посаду 21.04.2017р.; частка в статутному капіталі 5,000000 %; розмір пакета акцій, якою особа володіє в 
статутному капіталі емітента в грошовому вираженні становить 350 000,00 грн.; призначено на термін 3 роки; непогашених судимостей за корисливі та посадові 
злочини не має. 

21.04.2017 Припинено 
повноваження 

Голова правління (генеральний 
директор) 

Утченко Олег Петрович *, *, 01.01.1900, * 0,000000 

Зміст інформації: 
Згідно з рішенням Загальних зборів акціонерів (протокол №3/17 від 21.04.2017р.)  посадова особа  Голова правління (генеральний директор) Утченко Олег Петрович 
(особа не надала згоди на розкриття паспортних даних) припиняє повноваження на посаді 21.04.2017р. у зв'язку зі зміною типу (найменування) товариства з 
Публічного акціонерного товариства "Готелі Трускавця" на Приватне акціонерне товариство "Готелі Трускавця"; частка в статутному капіталі 0 %; розмір пакета акцій, 
якою особа володіє в статутному капіталі емітента в грошовому еквіваленті становить 0,0 грн.; на займаній посаді перебував 5 років; непогашених судимостей за 
корисливі та посадові злочини не має. 

21.04.2017 Обрано Голова правління (генеральний 
директор) 

Утченко Олег Петрович *, *, 01.01.1900, * 0,000000 

Зміст інформації: 
Згідно з рішенням Загальних зборів акціонерів (протокол №3/17 від 21.04.2017р.) обрано посадову особу  Голову правління (генерального директора) Утченко Олег 
Петрович (особа не надала згоди на розкриття паспортних даних); обраний на посаду 16.03.2017 р.; частка в статутному капіталі 0 %; розмір пакета акцій, якою особа 
володіє в статутному капіталі емітента в грошовому вираженні становить 0,0 грн.; призначено на термін 3 роки; непогашених судимостей за корисливі та посадові 



злочини не має. 
21.04.2017 Припинено 

повноваження 
Член правління Дробчак Лев Іванович *, *, 01.01.1900, * 0,000030 

Зміст інформації: 
Згідно з рішенням Загальних зборів акціонерів (протокол №3/17 від 21.04.2017р.)  посадова особа  член правління  Дробчак Лев Іванович (особа не надала згоди на 
розкриття паспортних даних)  припиняє повноваження на посаді 21.04.2017 р. у зв'язку зі зміною типу (найменування) товариства з Публічного акціонерного 
товариства "Готелі Трускавця" на Приватне акціонерне товариство "Готелі Трускавця"; частка в статутному капіталі 0,000032 %; розмір пакета акцій, якою особа 
володіє в статутному капіталі емітента в грошовому еквіваленті становить 2,25 грн.; на займаній посаді перебував 3 роки; непогашених судимостей за корисливі та 
посадові злочини не має. 

21.04.2017 Обрано Член правління Дробчак Лев Іванови *, *, 01.01.1900, * 0,000030 
Зміст інформації: 
Згідно з рішення Загальних зборів акціонерів (протокол №3/17  від 21.04.2017р.) обрано на посаду члена правління  Дробчака Лева Івановича (особа не надала згоди на 
розкриття паспортних даних); обраний на посаду 21.04.2017р.; частка в статутному капіталі 0,000032 %; розмір пакета акцій, якою особа володіє в статутному капіталі 
емітента в грошовому вираженні становить 2,25 грн.; призначено на термін 3 роки; непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. 

21.04.2017 Припинено 
повноваження 

Член правління (головний 
бухгалтер) 

Гурська Надія Іванівна *, *, 01.01.1900, * 0,000060 

Зміст інформації: 
Згідно з рішенням Загальних зборів акціонерів (протокол №3/17 від 21.04.2017р.)  посадова особа  Член правління (головний бухгалтер) Гурська Надія Іванівна (особа 
не надала згоди на розкриття паспортних даних) припиняє повноваження на посаді 21.04.2017р. у зв'язку зі зміною типу (найменування) товариства з Публічного 
акціонерного товариства "Готелі Трускавця" на Приватне акціонерне товариство "Готелі Трускавця";  частка в статутному капіталі 0,000057 %; розмір пакета акцій, 
якою особа володіє в статутному капіталі емітента в грошовому еквіваленті становить 4,00 грн.; на займаній посаді перебувала 10 років; непогашених судимостей за 
корисливі та посадові злочини не має. 

21.04.2017 Обрано Член правління (головний 
бухгалтер) 

Гурська Надія Іванівна *, *, 01.01.1900, * 0,000060 

Зміст інформації: 
Згідно з рішенням Загальних зборів акціонерів (протокол №3/17 від 21.04.2017р.) одрано посадову особу члена правління (головного бухгалтера) Гурську Надію 
Іванівну (особа не надала згоди на розкриття паспортних даних); обрана на посаду 21.04.2017р.; частка в статутному капіталі 0,000057 %; розмір пакета акцій, якою 
особа володіє в статутному капіталі емітента в грошовому вираженні становить 4,00 грн.; призначено на термін 3роки; непогашених судимостей за корисливі та 
посадові злочини не має. 

21.04.2017 Припинено 
повноваження 

Голова Ревізійної комісії Русин Любомира Іванівна *, *, 01.01.1900, * 0,000030 

Зміст інформації: 
Згідно з рішення Загальних зборів акціонерів (протокол №3/17 від 21.04.2017р.)  посадова особа  голова Ревізійної комісії Русин Любомира Іванівна (особа не надала 
згоди на розкриття паспортних даних) припиняє повноваження на посаді 21.04.2017р. у зв'язку зі зміною типу (найменування) товариства з Публічного акціонерного 
товариства "Готелі Трускавця" на Приватне акціонерне товариство "Готелі Трускавця"; частка в статутному капіталі 0,000035 %; розмір пакета акцій, якою особа 
володіє в статутному капіталі емітента в грошовому еквіваленті становить 2,50 грн.; на займаній посаді перебувала 10 років; непогашених судимостей за корисливі та 
посадові злочини не має. 

21.04.2017 Обрано Ревізор Русин Любомира Іванівна *, *, 01.01.1900, * 0,000030 
Зміст інформації: 
Згідно з рішенням Загальних зборів акціонерів (протокол №3/17 від 21.04.2017р.) обрано посадову особу ревізора Русин Любомиру Іванівну (особа не надала згоди на 



розкриття паспортних даних); обрана на посаду 21.04.2017р.; частка в статутному капіталі 0,000035 %; розмір пакета акцій, якою особа володіє в статутному капіталі 
емітента в грошовому вираженні становить 2,50 грн.; призначено на термін 3 роки; непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. 

21.04.2017 Припинено 
повноваження 

Член Ревізійної комісії Матвіїв Наталія Михайлівна *, *, 01.01.1900, * 0,000020 

Зміст інформації: 
Згідно з рішенням Загальних зборів акціонерів (протокол №3/17 від 21.04.2017р.)  посадова особа член Ревізійної комісії Матвіїв Наталія Михайлівна (особа не надала 
згоди на розкриття паспортних даних) припиняє повноваження на посаді 21.04.2017р. у зв'язку зі зміною типу (найменування) товариства з Публічного акціонерного 
товариства "Готелі Трускавця" на Приватне акціонерне товариство "Готелі Трускавця"; частка в статутному капіталі 0,000021 %; розмір пакета акцій, якою особа 
володіє в статутному капіталі емітента в грошовому еквіваленті становить 1,50 грн.; на займаній посаді перебувала 10 років; непогашених судимостей за корисливі та 
посадові злочини не має. 

21.04.2017 Припинено 
повноваження 

Член Ревізійної комісії П'ядухова Оксана Миколаївна *, *, 01.01.1900, * 0,000030 

Зміст інформації: 
Згідно з рішенням Загальних зборів акціонерів (протокол №3/17 від 21.04.2017р.)  посадова особа  член Ревізійної комісії П'ядухова Оксана Миколаївна (особа не 
надала згоди на розкриття паспортних даних) припиняє повноваження на посаді 16.03.2017 р. у зв'язку зі зміною типу (найменування) товариства з Публічного 
акціонерного товариства "Готелі Трускавця" на Приватне акціонерне товариство "Готелі Трускавця";частка в статутному капіталі 0,000035 %; розмір пакета акцій, 
якою особа володіє в статутному капіталі емітента в грошовому вираженні становить 2,50 грн.; на займаній посаді перебувала 10 років; 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 

 

 


