
 
Шановний акціонере! 

ПрАТ «Готелі Трускавця» код ЄДРПОУ 03348637місцезнаходження : 82200, Львівська обл.,м.Трускавець, вул.Дрогобицька буд.9, 
повідомляє  про проведення річних загальних зборів акціонерів, які  відбудуться 26квітня 2018року о 11:00 год. за адресою: 

м. Трускавець, вул. Дрогобицька буд.7, (актовий зал) 
Перелік  акціонерів,  які  мають  право на участь у загальних зборах,  складається станом на 24 годину  20.04.2018 р.  

 
Проект порядку  денного: 

1. Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів. 
2. Обрання Голови та секретаря загальних зборів 
3. Затвердження регламенту проведення та  порядку голосування на загальних зборах акціонерів.  
4. Затвердження звіту правління про результати фінансово-господарської діяльності  Товариство за 2017 рік.  
5. Затвердження звіту Наглядової Ради про діяльність та стан Товариства за 2017 рік. 
6. Затвердження звіту Ревізійної комісії про діяльність Товариства в 2017 році.  
7. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2017 рік за наслідками звітів Правління, Наглядової Ради та Ревізійної комісії. 

Затвердження результатів діяльності товариства за 2017 рік. 
8. Розподіл прибутку ( збитку ) Товариства отриманого у  2017 році. 
9. Прийняття рішення про передачу в оренду частини номерного фонду нежитлового приміщення, ресторану та автостоянки в готелі 

«Трускавець» по вул. Дрогобицькій 7 в м.Трускавець фізичним особам підприємцям  на основі поданих заяв. 
10. Внесення змін до Статуту згідно чинного законодавства України. 
11. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не 

більше як одного року з дати прийняття такого рішення, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості. 
 

Основні показники фінансово-господарської діяльності: (тис. грн.) 
      Найменування показника Попередній 2016 р. Звітний  2017р.                               

Усього активів 10937 12396 

Основні засоби 10791 10090 

Довгострокові фінансові  інвестиції - 19 

Незавершене будівництво   

Запаси 30 1357 

Сумарна дебіторська  заборгованість 91 929 

Грошові кошти та їхні еквіваленти 25 1 

Нерозподілений  прибуток  (збиток) 1679 1000 

Статутний капітал 7 000 7000 

Додатковий капітал   

Довгострокові зобов'язання   

Поточні зобов'язання 2258 4396 

Чистий прибуток  (збиток) -1536 -679 

Середньорічна кількість акцій (шт.)  28 000 000 28 000 000 

Кількість власних акцій, випущених протягом періоду (шт.) - - 

Загальна сума коштів, витрачених на  викуп власних акцій протягом   
періоду 

- - 

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 10 12 
 

Реєстрація акціонерів та їх уповноважених представників для участі у загальних зборах розпочнеться в 10--00  год. і 
закінчиться в 10-45 год. за місцем проведення зборів. Для участі у зборах при собі необхідно мати паспорт або документ, що посвідчує 
особу акціонера, або довірену особу; для представників акціонерів – доручення на право участі у зборах, оформлене відповідно до вимог 
законодавства.Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю, визначається чинним законодавством. Акціонери 
користуються правами, наданими їм відповідно до вимог статей 36 та 38 Закону України "Про акціонерні товариства" після отримання 
повідомлення про проведення загальних зборів, та протягом строку, визначеного цим Законом. Інформація з проектами рішень щодо 
кожного з питань, включених до проекту порядку денного, а також інформація, передбачена чинним законодавством розміщена на 
власному веб-сайті товариства за адресою: www.truskavetshotel.com.ua, також з даною інформацію можна ознайомитись особисто 
прибувши за адресою: м.Трускавець, вул..Дрогобицька буд7,  каб.123 в робочий час з 9.00 до 17.00 (відповідальна особа Гурська Надія 
Іванівна.)  

Проекти рішень щодо питань порядку денного 

1. Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів. 
Проект рішення: обрати запропонований склад Лічильної комісії Загальних зборів акціонерів Товариства.  
2. Обрання Голови та секретаря Загальних зборів акціонерів. 
Проект рішення: обрати запропоновані кандидатури Голови та секретаря Загальних зборів акціонерів 
3. Затвердження регламенту проведення та  порядку голосування на загальних зборах акціонерів. 
 Проект рішення: Затвердити регламент проведення та  порядок голосування на загальних зборах акціонерів. 
4.  Затвердження звіту правління про результати фінансово-господарської діяльності  Товариство за 2017 рік. 
 Проект рішення:  Затвердити звіт  правління про результати фінансово-господарської діяльності  Товариство за 2017 рік. 
5.  Затвердження звіту Наглядової Ради про діяльність та стан Товариства за 2017 рік. 
Проект рішення:  Затвердити звіт Наглядової Ради про діяльність та стан Товариства за 2017 рік. 
6.  Затвердження звіту Ревізійної комісії про діяльність Товариства в 2017 році. 



 Проект рішення: Затвердити звіт Ревізійної комісії про діяльність Товариства в 2017 році. 
7. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2017 рік за наслідками звітів Правління, Наглядової Ради та Ревізійної комісії. 
Затвердження результатів діяльності товариства за 2017 рік. 
Проект рішення:  Затвердити річний   звіт та баланс Товариства за 2017 рік за наслідками звітів Правління, Наглядової Ради та Ревізійної 
комісії. Затвердити результати діяльності товариства за 2017 рік. 
8. Розподіл прибутку ( збитку ) Товариства отриманого у  2017 році. 
Проект рішення: Затвердити результати розподілу прибутку ( збитку ) Товариства отриманого у  2017 році. 
9. Рішення про передачу в оренду частини номерного фонду нежитлового приміщення, ресторану та автостоянки в готелі «Трускавець» по 
вул. Дрогобицькій 7 в м.Трускавець  фізичним особам підприємцям  на основі поданих заяв. 
Проект рішення:  Затвердити рішення про передачу в оренду частини номерного фонду нежитлового приміщення, ресторану та 
автостоянки в готелі «Трускавець» по вул. Дрогобицькій 7 в м.Трускавець  фізичним особам підприємцям  на основі поданих заяв. 
10.Внесення змін до Статуту  ПрАТ «Готелі Трускавця» згідно чинного законодавства України. 
Проект рішення:  Внести зміни до Статуту ПрАТ «Готелі Трускавця» згідно чинного законодавства України. 
11. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не 
більше як одного року з дати прийняття такого рішення, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості. 
Проект рішення: затвердити  рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством 
протягом не більше як одного року з дати прийняття такого рішення, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної 
вартості. 
 

Наглядова рада  ПрАТ “ Готелі Трускавця “ 
 
 

Повідомлення опубліковане в  офіційному виданні НКЦПФР – газеті «Відомості Національної комісії з цінних паперів та 
фондового ринку»   №53 від 19.03.2018 року. 
 


