
Титульний аркуш 
Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та 
достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних 
Комісії.  

Директор       Колодiй Юрiй Богданович 

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

М.П. 
13.05.2013 

(дата) 
 

Річна інформація емітента цінних паперів 
за 2012 рік  

1. Загальні відомості 
1.1. Повне найменування емітента  

Львiвське вiдкрите акцiонерне товариство "Галант"  

1.2. Організаційно-правова форма емітента  

Відкрите акціонерне товариство  

1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента  

01552538  

1.4. Місцезнаходження емітента  

Львівська , -, 79035, Львiв, Зелена, 147  

1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента  

(032) 240-43-69 (032) 241-99-45  

1.6. Електронна поштова адреса емітента  

galant.pat@gmail.com  

2. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації 

2.1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 26.04.2013 

 (дата) 

2.2. Річна інформація опублікована 
у Бюлетень Цiннi папери України 82   30.04.2013 

 (номер та найменування офіційного друкованого 
видання)   (дата) 

2.3. Річна інформація розміщена на сторінці www.galant.pat.lviv.ua в мережі Інтернет 26.04.2013 

  (адреса сторінки)   (дата) 



Зміст 

1. Основні відомості про емітента: 
а) ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента X 
б) інформація про державну реєстрацію емітента X 

в) банки, що обслуговують емітента X 
г) основні види діяльності X 

ґ) інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності  
д) відомості щодо належності емітента до будь-яких об'єднань підприємств  

е) інформація про рейтингове агентство  
є) інформація про органи управління емітента X 

2. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість 
акцій (розміру часток, паїв) X 

3. Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці X 
4. Інформація про посадових осіб емітента: 
а) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента X 
б) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента X 

5. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотків та більше акцій емітента X 
6. Інформація про загальні збори акціонерів X 

7. Інформація про дивіденди  
8. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент X 

9. Відомості про цінні папери емітента: 
а) інформація про випуски акцій емітента X 

б) інформація про облігації емітента  
в) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом  

г) інформація про похідні цінні папери  
ґ) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду  

д) інформація щодо виданих сертифікатів цінних паперів  
10. Опис бізнесу X 

11. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента: 
а) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) X 

б) інформація щодо вартості чистих активів емітента X 
в) інформація про зобов'язання емітента X 

г) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції  
ґ) інформація про собівартість реалізованої продукції  

12. Інформація про гарантії третьої особи за кожним випуском боргових цінних 
паперів  

13. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери,  



що виникала протягом звітного періоду 
14. Інформація про стан корпоративного управління X 

15. Інформація про випуски іпотечних облігацій  
16. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття: 
а) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром 
(сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям  

б) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром 
(сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на 
кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які 
відбулися протягом звітного періоду 

 

в) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або 
включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття  

г) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами 
іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду  

ґ) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на 
іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного 
року 

 

17. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових 
платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими 
забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття 

 

18. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів  
19. Інформація щодо реєстру іпотечних активів  

20. Основні відомості про ФОН  
21. Інформація про випуски сертифікатів ФОН  

22. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН  
23. Розрахунок вартості чистих активів ФОН  

24. Правила ФОН  
25. Фінансова звітність емітента, яка складена за положеннями (стандартами) 
бухгалтерського обліку X 

26. Копія(ї) протоколу(ів) загальних зборів емітента, які проведені за звітний період 
(для акціонерних товариств) (додається до паперової форми при поданні інформації 
до Комісії) 

X 

27. Аудиторський висновок X 
28. Фінансова звітність емітента, яка складена за міжнародними стандартами 
фінансової звітності  

29. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, 
виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини 
об'єкта) житлового будівництва) 

 

30. Примітки 

"Iнформацiя про рейтингове агентство" в складi звiту не подається, оскiльки у 
статутному фондi Товариства вiдсутня державна частка, Товариство не має 
стратегiчного значення для економiки та безпеки держави, а також не займає 
монопольного домiнуючого положення, тому послугами рейтингового 
агентства не користується. "Iнформацiя про дивiденди" не заповнена, оскiльки 



Товариство за звiтний перiод, а також за попереднiй перiод, що передував 
звiтному, дивiденди не нараховувало i не виплачувало. Iнформацiя про 
облiгацiї емiтента, iншi цiннi папери, випущенi емiтентом, похiднi цiннi 
папери не наводиться у зв'язку з тим, що процентнi, дисконтнi, цiльовi 
облiгацiї та iншi цiннi папери (емiсiя яких пiдлягає реєстрацiї) не випускалися. 
Сертифiкати цiнних паперiв не замовлялись та не видавались, так як цiннi 
папери випущенi в бездокументарнiй формi iснування (рiшення про 
переведення випуску iменних цiнних паперiв з документарної форми 
iснування у бездокументарну форму iснування прийняте загальними зборами 
акцiонерiв 13.04.2011 року). У зв'язку з цим також у деяких формах не 
заповненi вiдповiднi поля "дата внесення до реєстру". "Iнформацiя про викуп 
власних акцiй протягом звiтного перiоду" не надається, оскiльки власнi акцiї 
емiтентом не викуповувалися. Форма "Iнформацiя про гарантiї третьої особи 
за кожним випуском боргових цiнних паперiв" не заповнювалась у зв'язку з 
вiдсутнiстю випуску боргових цiнних паперiв. Iнформацiя стосовно п.15-24 не 
надається через те, що Товариство не є емiтентом iпотечних облiгацiй, 
iпотечних сертифiкатiв та емiтентом сертифiкатiв ФОН. Рiчна фiнансова 
звiтнiсть, складена вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової 
звiтностi, присутня. "Вiдомостi щодо особливої iнформацiї та iнформацiї про 
iпотечнi цiннi папери, що виникала протягом звiтного перiоду" не наводяться 
у зв`язку з вiдсутнiстю зазначеної iнформацiї у звiтному перiодi. Вiдсутнiй 
"Звiт про стан об'єкта нерухомостi", оскiльки Товариство не здiйснювало 
випуску цiльових облiгацiй, виконання зобов`язань за якими забезпечене 
об`єктами нерухомостi. 



3. Основні відомості про емітента 

3.1. Ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента 
3.1.1. Повне найменування 
Львiвське вiдкрите акцiонерне товариство "Галант" 

3.1.2. Скорочене найменування (за наявності) 
ЛВАТ "Галант" 

3.1.3. Організаційно-правова форма 
Відкрите акціонерне товариство 

3.1.4. Поштовий індекс 
79035 

3.1.5. Область, район 
Львівська , - 

3.1.6. Населений пункт 
Львiв 

3.1.7. Вулиця, будинок 
Зелена, 147 

3.2. Інформація про державну реєстрацію емітента 
3.2.1. Серія і номер свідоцтва 

А00 № 761601 
3.2.2. Дата державної реєстрації 

15.04.1994 
3.2.3. Орган, що видав свідоцтво 

ВИКОНАВЧИЙ КОМIТЕТ ЛЬВIВСЬКОЇ МIСЬКОЇ РАДИ 
3.2.4. Зареєстрований статутний капітал (грн.) 

195719.00 
3.2.5. Сплачений статутний капітал (грн.) 

195719.00 
3.3. Банки, що обслуговують емітента 
3.3.1. Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним 
рахунком у національній валюті 

Центральна фiлiя ПАТ "Кредобанк" 
3.3.2. МФО банку 

325365 
3.3.3. Поточний рахунок 

2600101080288 
  

3.3.4. Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним  



рахунком у іноземній валюті 
Центральна фiлiя ПАТ "Кредобанк"  

3.3.5. МФО банку  

325365  

3.3.6. Поточний рахунок  

2600101080288  

3.4. Основні види діяльності 
68.20 Надання в оренду й експлуатацiю власного чи орендованого майна 

46.90 Неспецiалiзована оптова торгiвля 
47.19 Iншi види роздрiбної торгiвлi в неспецiалiзованих магазинах 

3.8. Інформація про органи управління емітента 
Органами управлiння Товариства є: Загальнi збори; Наглядова рада; Директор; Ревiзiйна комiсiя. 
1. Загальнi збори Товариства - є вищим органом Товариства. До компетенцiї Загальних зборiв 
Товариства належить : визначення основних напрямкiв дiяльностi Товариства; внесення змiн до 
Статуту Товариства; прийняття рiшення про анулювання викуплених акцiй; прийняття рiшення 
про змiну типу Товариства; прийняття рiшення про розмiщення акцiй; прийняття рiшення про 
збiльшення статутного капiталу Товариства; прийняття рiшення про зменшення статутного 
капiталу Товариства; прийняття рiшення про дроблення або консолiдацiю акцiй; затвердження 
положень про загальнi збори, наглядову раду, виконавчий орган та ревiзора Товариства, а також 
внесення змiн до них; затвердження рiчного звiту Товариства; розподiл прибутку i збиткiв 
Товариства; прийняття рiшення про викуп Товариством розмiщених ним акцiй; прийняття рiшення 
про форму iснування акцiй; затвердження розмiру рiчних дивiдендiв; прийняття рiшень з питань 
порядку проведення загальних зборiв; обрання членiв наглядової ради, затвердження умов 
цивiльно-правових або трудових договорiв, що укладатимуться з ними, встановлення розмiру їх 
винагороди, обрання особи, яка уповноважується на пiдписання цивiльно-правових договорiв з 
членами наглядової ради; прийняття рiшення про припинення повноважень членiв наглядової 
ради; обрання ревiзора, прийняття рiшення про дострокове припинення їх повноважень; 
затвердження висновкiв ревiзора; прийняття рiшення про видiл та припинення Товариства, крiм 
випаду, передбаченого частиною четвертою статтi 84 Закону України "Про акцiонернi 
товариства",про лiквiдацiю товариства, обрання лiквiдацiйної комiсiї, затвердження порядку та 
строкiв лiквiдацiї, порядку розподiлу мiж акцiонерами майна, що залишається пiсля задоволення 
вимог кредиторiв, i затвердження лiквiдацiйного балансу; прийняття рiшення за наслiдками 
розгляду звiту Наглядової ради, звiту виконавчого органу, звiту Ревiзiйної комiсiї(ревiзора); 
затвердження принципiв (кодексу) корпоративного управлiння Товариства; затвердження 
принципiв (кодексу) корпоративного управлiння Товариства; обрання комiсiї з припинення 
Товариства; вирiшення iнших питань, що належать до виключної компетенцiї Загальних зборiв 
згiдно iз Статутом або положенням про Загальнi збори Товариства. 
Наглядова рада Товариства, є органом, що здiйснює захист прав акцiонерiв Товариства, i в межах 
компетенцiї, визначеної Статутом та законодавством, контролює та регулює дiяльнiсть 
виконавчого органу Товариства. До компетенцiї Наглядової Ради належить вирiшення питань, 
передбачених законодавством, Статутом, а також переданих на вирiшення наглядовою ради 
загальними зборами. До виключної компетенцiї Наглядової Ради належить: затвердження 
положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю Товариства; пiдготовка порядку 
денного загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення 
пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових загальних зборiв; 
прийняття рiшення про проведення чергових та позачергових загальних зборiв на вимогу 
акцiонерiв або за пропозицiєю виконавчого органу; прийняття рiшення про анулювання акцiй чи 
продаж ранiше викуплених Товариством акцiй; прийняття рiшення про розмiщення Товариством 



iнших цiнних паперiв, крiм акцiй; прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, 
крiм акцiй, цiнних паперiв; затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених 
чинним законодавством; обрання та вiдкликання повноважень директора; затвердження умов 
цивiльно-правових, трудових договорiв, якi укладатимуться з директором, встановлення розмiру 
його винагороди; прийняття рiшення про вiдсторонення директора вiд виконання його 
повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження директора; обрання 
та припинення повноважень голови i членiв iнших органiв товариства; обрання реєстрацiйної 
комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених законодавством; обрання аудитора Товариства та 
визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; 
визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та 
строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку; визначення дати складення перелiку 
акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення загальних зборiв; вирiшення питань про 
участь Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях, про заснування iнших 
юридичних осiб; вирiшення питань, передбачених законодавством в разi злиття, приєднання, 
подiлу, видiлу або перетворення Товариства; прийняття рiшення про вчинення значних 
правочинiв, передбачених законодавством; прийняття рiшення про вчинення правочинiв, ринкова 
вартiсть майна або послу, що є їх предметом, становить 15000,00 грн. визначення ймовiрностi 
визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх 
виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй; прийняття рiшення про 
обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, 
встановлення розмiру оплати його послуг; прийняття рiшення про обрання (замiну) реєстратора 
власникiв iменних цiнних паперiв Товариства або депозитарiю цiнних паперiв та затвердження 
умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; надсилання в 
порядку, передбаченому законодавством, пропозицiй акцiонерам про придбання особою (особами, 
що дiють спiльно) значного пакета акцiй; вирiшення iнших питань, що належать до виключної 
компетенцiї Наглядової ради згiдно iз законодавством або Статутом Товариства. 
Директор є виконавчим органом Товариства, який здiйснює керiвництво його поточною 
дiяльнiстю. Директор є пiдзвiтним загальним зборам акцiонерiв i наглядовiй радi Товариства та 
органiзовує виконання їх рiшень. Директор обирається наглядовою радою Товариства. До 
компетенцiї Директора Товариства належить всi питання дiяльностi Товариства, крiм тих, що 
вiднесенi до компетенцiї iнших органiв Товариства. До виключної компетенцiї директора 
належить: прийняття на роботу та звiльнення з роботи працiвникiв Товариства; встановлення 
режиму та умов роботи працiвникiв Товариства; розробка штатного розпису та затвердження 
посадових iнструкцiй та посадових окладiв працiвникiв Товариства; розробка проектiв рiчного 
бюджету, бiзнес-планiв, програм фiнансово-господарської дiяльностi Товариства; розробка та 
затвердження поточних фiнансово-господарських планiв i оперативних завдань Товариства та 
забезпечення їх реалiзацiї. Затвердження планiв роботи правлiння; прийняття рiшення про 
вчинення правочинiв, ринкова вартiсть майна або послуг, що є їх предметом, становить не бiльше 
15000,00 грн.; органiзацiя ведення бухгалтерського облiку та звiтностi Товариства, Складання та 
надання наглядовiй радi квартальних та рiчних звiтiв до їх оприлюднення та (або) подання на 
розгляд загальних зборiв акцiонерiв. 
Ревiзiйна комiсiя є органом Товариства, який контролює фiнансово-господарську дiяльнiсть 
Товариства. 
4. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість 

акцій (розміру часток, паїв) 

Найменування юридичної 
особи засновника та/або 

учасника 

Код за ЄДРПОУ 
засновника та/або 

учасника 
Місцезнаходження 

Відсоток акцій (часток, паїв), які 
належать засновнику та/або 

учаснику (від загальної кількості) 

Регiональне вiддiлення Фонду 
державного майна України по 

Львiвськiй обл. 
20823070 79000Україна Львiв 

Сiчових Стрiльцiв, 3 100.000000000000 



Прізвище, ім"я, по батькові 
фізичної особи 

Серія, номер, дата видачі та найменування 
органу, який видав паспорт* 

Відсоток акцій (часток, паїв), які 
належать засновнику та/або 

учаснику (від загальної кількості) 

Усього 100.000000000000 

5. Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці 

Фонд оплати працi всього (659,2 тис.грн.) - Середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв - 
26. Позаштатних працiвникiв та осiб, якi працюють за сумiсництвом - 10. Працiвникiв, якi 
працюють на умовах неповного робочого дня - 10. Вiдносно попереднього року фонд оплати працi 
зменшився на 3,7%. Кадрової програми немає.  

6. Інформація про посадових осіб емітента 

6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента 
6.1.1. Посада 

Директор 
6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

Колодiй Юрiй Богданович 
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або 
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи 
КА 663207 22.12.1997 Франкiвським РВ УМВС України у Львiвськiй областi 

6.1.4. Рік народження** 
1956 

6.1.5. Освіта** 
Вища 

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** 
10 

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 
Голова правлiння ВАТ "Комерцiя" 

6.1.8. Опис 
Розпорядження майном товариства у межах повноважень згiдно статуту, представлення 
товариства без довiреностi перед третiми особами, прийом та звiльнення з роботи працiвникiв, 
укладання колективного договору. Повноваження визначаються статутом товариства (п.7.16). 
Розмiр винагороди за виконання обов'язкiв Директора визначається умовами контракту. Не надав 
згоди на розкриття розмiру винагороди. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини 
не має. Обiймає посаду директора ВАТ "Комерцiя", мiсцезнаходження: 79035, м.Львiв, вул.Зелена, 
147. 
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової 
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.  
** Заповнюється щодо фізичних осіб. 

6.1.1. Посада 
член Ревiзiйної комiсiї 

6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 
Тимчишин Володимир Васильович 



6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або 
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи 

КА 864058 31.07.1998 Личакiвським РВ УМВС України у Львiвськiй областi 
6.1.4. Рік народження** 

1968 
6.1.5. Освіта** 

Вища 
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** 

15 
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 

Заступник генерального директора ФПГ "Росан", СП «Росан» - перший заступник генерального 
директора 

6.1.8. Опис 
Приймає участь в засiданнi Ревiзiйної комiсiї, готує пропозицiї щодо плану перевiрок. Участь в 
перевiрках фiнансово-господарської дiяльностi пiдприємства, складання висновку по рiчному 
звiту та балансу пiдприємства. Повноваження визначаються статутом товариства (п.7.19) та 
положенням "Про ревiзiйну комiсiю". Додаткової винагороди в грошовiй чи натуральнiй формi не 
отримувала. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової 
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.  
** Заповнюється щодо фізичних осіб. 

6.1.1. Посада 

член Ревiзiйної комiсiї 
6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

Лiпко Любов Володимирiвна 
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або 
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи 
КА 963650 03.11.1998 Шевченкiвським РВ ЛМУ УМВС України у Львiвськiй областi 

6.1.4. Рік народження** 
1959 

6.1.5. Освіта** 
Вища 

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** 
13 

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 
Заступник фiнансового директора ФПГ "Росан" 

6.1.8. Опис 
Приймає участь в засiданнi Ревiзiйної комiсiї, готує пропозицiї щодо плану перевiрок. Участь в 
перевiрках фiнансово-господарської дiяльностi пiдприємства, складання висновку по рiчному 
звiту та балансу пiдприємства. Повноваження визначаються статутом товариства (п.7.19) та 
положенням "Про ревiзiйну комiсiю". Додаткової винагороди в грошовiй чи натуральнiй формi не 



отримувала. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової 
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.  
** Заповнюється щодо фізичних осіб. 

6.1.1. Посада 
Головний бухгалтер 

6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 
Омельчук Свiтлана Михайлiвна 

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або 
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи 

АС 412319 22.04.1998 Ковельським МРВ УМВС України у Волинськiй областi 
6.1.4. Рік народження** 

1981 
6.1.5. Освіта** 

Вища 
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** 

4 
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 

Головний бухгалтер ТзОВ "Бетсiтi-Україна" 
6.1.8. Опис 

Ведення бухгалтерського облiку на товариствi у вiдповiдностi iз законом України "Про 
бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi" Не надала згоди на розкриття розмiру 
винагороди. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Головний бухгалтер 
ВАТ "Комерцiя", мiсцезнаходження: м.Львiв, 79035, вул.Зелена, 147. 
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової 
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.  
** Заповнюється щодо фізичних осіб. 

6.1.1. Посада 
член Ревiзiйної комiсiї- ревiзор 

6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 
Остапiв Iванна Казимирiвна 

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або 
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи 

КВ 269626 13.11.1999 Галицьким РВ УМВС України у Львiвськiй областi 
6.1.4. Рік народження** 

1954 
6.1.5. Освіта** 

Вища 
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** 

17 



6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 
СП "Мiст" Головний бухгалтер 

6.1.8. Опис 
Приймає участь в засiданнi Ревiзiйної комiсiї, готує пропозицiї щодо плану перевiрок. Участь в 
перевiрках фiнансово-господарської дiяльностi пiдприємства, складання висновку по рiчному 
звiту та балансу пiдприємства. Повноваження визначаються статутом товариства (п.7.19) та 
положенням "Про ревiзiйну комiсiю". Додаткової винагороди в грошовiй чи натуральнiй формi не 
отримувала. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової 
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.  
** Заповнюється щодо фізичних осіб. 

6.1.1. Посада 

член Наглядової ради 
6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

Канадська компанiя «Росан Корпорейшн» 
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або 
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи 
1315818  

6.1.4. Рік народження** 
0 

6.1.5. Освіта** 
 

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** 
0 

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 
д. в. 

6.1.8. Опис 
часть в засiданнях Наглядової ради, вирiшення питань, що належать до компетенцiї Наглядової 
ради. Повноваження визначаються статутом товариства (п.7.10) та положенням "Про Наглядову 
раду". Додаткової винагороди в грошовiй чи натуральнiй формi не отримувала. Непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової 
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.  
** Заповнюється щодо фізичних осіб. 

6.1.1. Посада 

член Наглядової ради 
6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «Спiльне українсько-канадське пiдприємство «Росан» 
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або 
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи 
14369134  

6.1.4. Рік народження** 



0 
6.1.5. Освіта** 

 
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** 

0 
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 

д.в. 
6.1.8. Опис 

часть в засiданнях Наглядової ради, вирiшення питань, що належать до компетенцiї Наглядової 
ради. Повноваження визначаються статутом товариства (п.7.10) та положенням "Про Наглядову 
раду". Додаткової винагороди в грошовiй чи натуральнiй формi не отримувала. Непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової 
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.  
** Заповнюється щодо фізичних осіб. 

6.1.1. Посада 

в.о.Головний бухгалтер  
6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

Заяць Галина Миколаївна  
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або 
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи 
КА 497996 19.09.1997 Личакiвським РВ УМВС у Львiвськiй обл. 

6.1.4. Рік народження** 
1964 

6.1.5. Освіта** 
Вища 

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** 
7 

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 
ТзОВ «Укренерго», фiнансовий директор. 

6.1.8. Опис 
Ведення бухгалтерського облiку на товариствi у вiдповiдностi iз законом України "Про 
бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi" Не надала згоди на розкриття розмiру 
винагороди. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.  
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової 
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.  
** Заповнюється щодо фізичних осіб. 

6.1.1. Посада 
член Наглядової ради 

6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «Спiльне українсько-канадське пiдприємство «Росан» 



6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або 
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи 

14369134  
6.1.4. Рік народження** 

0 
6.1.5. Освіта** 

 
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** 

0 
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 

д.в 
6.1.8. Опис 

д.в. 
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової 
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.  
** Заповнюється щодо фізичних осіб. 


