
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       Завальницька Надія Богданівна 

(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника) 
  
    М.П.   17.05.2016 
        (дата) 
          
  

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

  
I. Загальні відомості 

  
1. Повне найменування емітента   Відкрите акціонерне товариство "Добробуд" 
  
2. Організаційно-правова форма   Відкрите акціонерне товариство 
  
3. Місцезнаходження   79014, м. Львів, вул. Личаківська, 128 
  
4. Код за ЄДРПОУ   01353232 
  
5. Міжміський код та телефон, факс   0676702535, 0676702535 
  
6. Електронна поштова адреса   dobrobyd@bfg.lviv.ua 
  

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

  
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії   13.05.2016 
    (дата) 
2. Повідомлення опубліковано у 
* 

  89, "Бюлетень. Цінні папери України"   17.05.2016 

    (номер та найменування офіційного 
друкованого видання) 

  (дата) 

3. Повідомлення розміщено на 
сторінці 

  http://dobrobyd.bfg.lviv.ua/ 

    (адреса сторінки) 
в мережі Інтернет   17.05.2016       
    (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 
12.05.2016 Припинено 

повноваження 
Т.в.о. голови правління Завальницька Надія Богданівна **, 000000, 01.01.1900, Особа не 

надала згоди на розкриття 
паспортних даних 

4,601100 

Зміст інформації: 
Загальними зборами акціонерів ВАТ "Добробуд" (протокол Загальних зборів акціонерів № 05/16 вiд 12.05.2016р.), прийнято рішення про припинення повноважень 
Т.в.о. голови правління ВАТ "Добробуд" Завальницької Надії Богданівни (Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних). Володiє пакетом акцiй Товариства в 
розмiрi 19526 акцій на суму 4881,50грн , що становить 4,6011% від частки в статутному капіталі. Строк, протягом якого особа обіймала посаду - 3 роки з 2.07.2014р. 
(протокол №01/14 від 1.07.2014р.) Посадова особа Товариства не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. 

12.05.2016 Припинено 
повноваження 

Голова Спостережної ради Мичка Ігор Богданович **, 000000, 01.01.1900, Особа не 
надала згоди на розкриття 
паспортних даних 

0,568400 

Зміст інформації: 
Загальними зборами акціонерів ВАТ "Добробуд" (протокол Загальних зборів акціонерів № 05/16 вiд 12.05.2016р.), прийнято рішення про припинення повноважень 
Голови Спостережної ради ВАТ "Добробуд": Мички Ігора Богдановича. (Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних).  
Володiє пакетом акцiй Товариства в розмiрi 2412 акцій на суму 603,00 грн , що становить 0,5684% від частки в статутному капіталі. Строк, протягом якого особа 
обіймала посаду - 20 років (протокол №3 від 3.03.1997р.) Посадова особа Товариства не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. 

12.05.2016 Припинено 
повноваження 

Член Спостережної ради Гнатишин Дарія Михайлівна **, 000000, 01.01.1900, Особа не 
надала згоди на розкриття 
паспортних даних 

0,000000 

Зміст інформації: 
Загальними зборами акціонерів ВАТ "Добробуд" (протокол Загальних зборів акціонерів № 05/16 вiд 12.05.2016р.), прийнято рішення про  
припинення повноважень Члена Спостережної ради Гнатишин Дарії Михайлівни (Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних).  
Акціями Товариства не володіє. Строк, протягом якого особа обіймала посаду  20 років (Обрана Загальними зборами акціонерів ВАТ "Добробуд" (протокол №3 від 
3.03.1997р.). Посадова особа Товариства не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. 

12.05.2016 Припинено 
повноваження 

Член Спостережної ради Поташник Роман Дмитрович **, 000000, 01.01.1900, Особа не 
надала згоди на розкриття 
паспортних даних 

0,000000 

Зміст інформації: 
Загальними зборами акціонерів ВАТ "Добробуд" (протокол Загальних зборів акціонерів № 05/16 вiд 12.05.2016р.), прийнято рішення про припинення повноважень 
Члена Спостережної ради  ВАТ "Добробуд" Поташника Романа Дмитровича. (Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних). Акціями Товариства не володіє. 
Строк, протягом якого особа обіймала посаду  20 років (Обраний Загальними зборами акціонерів ВАТ "Добробуд" (протокол №3 від 3.03.1997р.). Посадова особа 
Товариства не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. 

12.05.2016 Припинено Член Спостережної ради Саїк Михайло Михайлович **, 000000, 01.01.1900, Особа не 0,568100 



повноваження надала згоди на розкриття 
паспортних даних 

Зміст інформації: 
Загальними зборами акціонерів ВАТ "Добробуд" (протокол Загальних зборів акціонерів № 05/16 вiд 12.05.2016р.), прийнято рішення про припинення повноважень 
Члена Спостережної ради  ВАТ "Добробуд" Саїка Михайла Михайловича. (Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних). Волдіє акціями Товариства у розмірі 
2411 на сумму 602,75 грн., що становить 0,5681% від статутного капіталу. Строк, протягом якого особа обіймала посаду  20 років (Обраний Загальними зборами 
акціонерів ВАТ "Добробуд" (протокол №3 від 3.03.1997р.). Посадова особа Товариства не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. 

12.05.2016 Припинено 
повноваження 

Член Спостережної ради Падляк Петро Васильович **, 000000, 01.01.1900, Особа не 
надала згоди на розкриття 
паспортних даних 

0,078700 

Зміст інформації: 
Загальними зборами акціонерів ВАТ "Добробуд" (протокол Загальних зборів акціонерів № 05/16 вiд 12.05.2016р.), прийнято рішення про припинення повноважень 
Члена Спостережної ради  ВАТ "Добробуд" Падляка Петра Васильовича. (Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних). Володiє пакетом акцiй Товариства в 
розмiрi 334 акції на суму 83,50 грн , що становить 0,079% від частки в статутному капіталі. Строк, протягом якого особа обіймала посаду  19 років (Обраний 
Загальними зборами акціонерів ВАТ "Добробуд" (протокол №3 від 3.03.1997р.) Посадова особа Товариства не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 
злочини. 

12.05.2016 Припинено 
повноваження 

Голова Ревізійної Комісії Ясниська Ганна Стефанівна **, 000000, 01.01.1900, Особа не 
надала згоди на розкриття 
паспортних даних 

0,560400 

Зміст інформації: 
Загальними зборами акціонерів ВАТ "Добробуд" (протокол Загальних зборів акціонерів № 05/16 вiд 12.05.2016р.), прийнято рішення про припинення повноважень 
Голови Ревізійної Комісії   ВАТ "Добробуд" Ясниської Ганни Стефанівни. (Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних). Володiє пакетом акцiй Товариства в 
розмiрi 2378 акцій на суму 594,50 грн , що становить 0,5604% від частки в статутному капіталі. Строк, протягом якого особа обіймала посаду  20 років (Обрана 
Загальними зборами акціонерів ВАТ "Добробуд" (протокол №3 від 3.03.1997р.). Посадова особа Товариства не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 
злочини. 

12.05.2016 Припинено 
повноваження 

Член Ревізійної Комісії Лойко Любомир Михайлович **, 000000, 01.01.1900, Особа не 
надала згоди на розкриття 
паспортних даних 

0,000000 

Зміст інформації: 
Загальними зборами акціонерів ВАТ "Добробуд" (протокол Загальних зборів акціонерів № 05/16 вiд 12.05.2016р.), прийнято рішення про припинення повноважень 
Члена Ревізійної Комісії   ВАТ "Добробуд" Лойка Любомира Михайловича. (Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних).  
Акціями Товариства не володіє. Строк, протягом якого особа обіймала посаду  20 років (Обраний Загальними зборами акціонерів ВАТ "Добробуд" (протокол №3 від 
3.03.1997р.) Посадова особа Товариства не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. 

12.05.2016 Припинено 
повноваження 

Член Ревізійної Комісії Білоус М.С. **, 000000, 01.01.1900, Особа не 
надала згоди на розкриття 
паспортних даних 

0,000000 

Зміст інформації: 
Загальними зборами акціонерів ВАТ "Добробуд" (протокол Загальних зборів акціонерів № 05/16 вiд 12.05.2016р.), прийнято рішення про припинення повноважень 
Члена Ревізійної Комісії   ВАТ "Добробуд" Білоус М.С.(Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних). Акціями Товариства не володіє. Строк, протягом якого 
особа обіймала посаду  20 років (Обраний/на Загальними зборами акціонерів ВАТ "Добробуд" (протокол №3 від 3.03.1997р.). Посадова особа Товариства не має 



непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. 
12.05.2016 Обрано Голова правління Завальницька Надія Богданівна **, 000000, 01.01.1900, Особа не 

надала згоди на розкриття 
паспортних даних 

4,601100 

Зміст інформації: 
Рішенням засідання Спостережної Ради ВАТ "Добробуд" (протокол вiд 12.05.2016р.), прийнято рішення про обрання Голови правління ВАТ "Добробуд" Завальницьку 
Надію Богданівну (Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних). Володiє пакетом акцiй Товариства в розмiрi 19526 акцій на суму 4881,50 грн , що становить 
4,6011% від частки в статутному капіталі. Посадова особа Товариства не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. 

12.05.2016 Обрано Заступник Голови правління Демус Андрій Васильович **, 000000, 01.01.1900, Особа не 
надала згоди на розкриття 
паспортних даних 

0,000000 

Зміст інформації: 
Рішенням засідання Спостережної Ради ВАТ "Добробуд" (протокол вiд 12.05.2016р.), прийнято рішення про обрання Заступника Голови правління ВАТ "Добробуд" 
Демуса Андрія Васильовича (Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних). Акціями Товариства не володіє. Посадова особа Товариства не має непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини. 

12.05.2016 Обрано Голова Спостережної ради Прийма Василь Михайлович **, 000000, 01.01.1900, Особа не 
надала згоди на розкриття 
паспортних даних 

23,727890 

Зміст інформації: 
Загальними зборами акціонерів ВАТ "Добробуд" (протокол Загальних зборів акціонерів № 05/16 вiд 12.05.2016р.), прийнято рішення про обрання Голови Спостережної 
ради ВАТ "Добробуд": Прийми Василя Михайловича. (Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних). Володiє пакетом акцiй Товариства в розмiрi 100695 
акцій на суму 25173,75 грн , що становить 23,72789% від частки в статутному капіталі. Посадова особа Товариства не має непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини. 

12.05.2016 Обрано Член Спостережної ради Добрянський Зеновій 
Володимирович 

**, 000000, 01.01.1900, Особа не 
надала згоди на розкриття 
паспортних даних 

0,471300 

Зміст інформації: 
Загальними зборами акціонерів ВАТ "Добробуд" (протокол Загальних зборів акціонерів № 05/16 вiд 12.05.2016р.), прийнято рішення про обрання Членом 
Спостережної ради ВАТ "Добробуд": Добрянського Зеновія Володимировича. 
(Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних). Володiє пакетом акцiй Товариства в розмiрi 2000 акцій на суму 500,00 грн , що становить 0,4713% від частки в 
статутному капіталі. Посадова особа Товариства не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. 

12.05.2016 Обрано Член Спостережної ради Завальницький Богдан Іванович **, 000000, 01.01.1900, Особа не 
надала згоди на розкриття 
паспортних даних 

0,558000 

Зміст інформації: 
Загальними зборами акціонерів ВАТ "Добробуд" (протокол Загальних зборів акціонерів № 05/16 вiд 12.05.2016р.), прийнято рішення про обрання Членом 
Спостережної ради ВАТ "Добробуд": Завальницького Богдана Івановича. 
(Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних). Володiє пакетом акцiй Товариства в розмiрi 2368 акцій на суму 592,00 грн , що становить 0,558% від частки в 
статутному капіталі. Посадова особа Товариства не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. 

12.05.2016 Обрано Голова Ревізійної комісії Дзіковський Іван Йосипович **, 000000, 01.01.1900, Особа не 0,540300 



надала згоди на розкриття 
паспортних даних 

Зміст інформації: 
Загальними зборами акціонерів ВАТ "Добробуд" (протокол Загальних зборів акціонерів № 05/16 вiд 12.05.2016р.), прийнято рішення про обрання Головою Ревізійної 
комісії ВАТ "Добробуд": Дзіковського Івана Йосиповича. 
(Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних). Володiє пакетом акцiй Товариства в розмiрi 2293 акцій на суму 573,25 грн , що становить 0,5403% від частки в 
статутному капіталі. Посадова особа Товариства не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. 

12.05.2016 Обрано Член Ревізійної Комісії Мичка Наталія Ігорівна **, 000000, 01.01.1900, Особа не 
надала згоди на розкриття 
паспортних даних 

0,471300 

Зміст інформації: 
Загальними зборами акціонерів ВАТ "Добробуд" (протокол Загальних зборів акціонерів № 05/16 вiд 12.05.2016р.), прийнято рішення про обрання Членом Ревізійної 
комісії ВАТ "Добробуд": Мичку Наталію Ігорівну. (Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних). Володiє пакетом акцiй Товариства в розмiрi 2000 акцій на 
суму 500,00 грн , що становить 0,4713% від частки в статутному капіталі. Посадова особа Товариства не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. 

 
* 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 09.06.02  (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXVI 

 

 


