
Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію) 
 

10.12.2020 

(дата реєстрації емітентом електронного документа) 

№ 20/12/10-2 

(вихідний реєстраційний номер електронного документа) 

 

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог 

Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням 

Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, 

зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із змінами). 

 

В.о. Директора    Савчик I. М. 
(посада)  (підпис)  (прізвище та ініціали керівника або уповноваженої 

особи емітента) 

 

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду 

операцій з нерухомістю) емітента 
І. Загальні відомості 

1. Повне найменування емітента: 

 ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДРОГОБИЦЬКИЙ МАШИНОБУДIВНИЙ 

ЗАВОД" 

2. Організаційно-правова форма: 

 Публічне акціонерне товариство 

3. Місцезнаходження: 

 82000, Львівська обл., мiсто Дрогобич, вул. Бориславська, 51 

4. Ідентифікаційний код юридичної особи: 

 00153362 

5. Міжміський код та телефон, факс: 

 03244-32771 , 03244-37008 

6. Адреса електронної пошти: 

 dmz@dmz-vat.com 

7. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та 

номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на 

фондовому ринку, особи, яка проводить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені 

учасника фондового ринку (у разі здійснення оприлюднення): 

 Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України", 

21676262, Україна, DR/00001/APA 

8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та 

номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на 

фондовому ринку, особи, яка здійснює подання звітності та/або адміністративних даних до 

Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (у разі, якщо емітент не подає Інформацію 

до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку безпосередньо): 

 Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України", 

21676262, Україна, DR/00002/ARM 

 

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

 

Повідомлення розміщено на власному 

веб-сайті учасника фондового ринку 
www.dmz-vat.com 10.12.2020 

(URL-адреса веб-сайту) (дата) 



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 

Ідентифікаційний 

код юридичної 

особи 

Розмір частки в 

статутному капіталі 

емітента (у відсотках) 

1 2 3 4 5 6 

09.12.2020 припинено 

повноваження 

Голова Наглядової ради Яворська Тамара Миколаївна  0 

Зміст інформації: 

За рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв Публiчного акцiонерного товариства "Дрогобицький машинобудiвний завод" вiд 09.12.2020 року (Протокол №1 вiд 09.12.2020 

року) припинено повноваження Голови Наглядової ради Яворської Тамари Миколаївни у зв'язку iз закiнченням строку повноважень; на посадi перебувала з 30.04.2015 р. 

по 09.12.2020 р. Не володiє часткою в статутному капiталi Товариства. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Згоди на розкриття паспортних 

даних немає. 

09.12.2020 припинено 

повноваження 

секретар Наглядової ради Мадика Сергiй Володимирович  0,274199 

Зміст інформації: 

За рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв Публiчного акцiонерного товариства "Дрогобицький машинобудiвний завод" вiд 09.12.2020  року (Протокол №1 вiд 09.12.2020 

року) припинено повноваження секретаря Наглядової ради Мадики Сергiя Володимировича  у зв'язку iз закiнченням строку повноважень; на посадi перебував з 

30.04.2015 р. по 09.12.2020 р. Володiє часткою в статутному капiталi Товариства у розмiрi 0.274199%. Непогашеної судимостi за  корисливi та посадовi злочини не має. 

Згоди на розкриття паспортних даних немає. 

09.12.2020 припинено 

повноваження 

член Наглядової ради Зеленяк Василь Васильович  0 

Зміст інформації: 

За рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв Публiчного акцiонерного товариства "Дрогобицький машинобудiвний завод" вiд 09.12.2020 року (Протокол №1 вiд 09.12.2020 

року) припинено повноваження члена Наглядової ради Зеленяка Василя Васильовича у зв'язку iз закiнченням строку повноважень; на посадi перебував з 30.04.2015 р. по 

09.12.2020 р. Не володiє часткою в статутному капiталi Товариства. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Згоди на розкриття паспортних 

даних немає. 

09.12.2020 припинено 

повноваження 

Голова Ревiзiйної комiсiї Гаращенко Оксана Олександрiвна  0 

Зміст інформації: 

За рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв Публiчного акцiонерного товариства "Дрогобицький машинобудiвний завод" вiд 09.12.2020  року (Протокол №1 вiд 09.12.2020 

року) припинено повноваження Голови Ревiзiйної комiсiї Гаращенко Оксани Олександрiвни у зв'язку iз закiнченням строку повноважень; на посадi перебувала з 

30.04.2015 р. по 09.12.2020 р. Не володiє часткою в статутному капiталi Товариства. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Згоди на розкриття 

паспортних даних немає. 

09.12.2020 припинено 

повноваження 

член Ревiзiйної комiсiї Iльницький Зигмунд Миронович  0,002925 

Зміст інформації: 

За рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв Публiчного акцiонерного товариства "Дрогобицький машинобудiвний завод" вiд 09.12.2020  року (Протокол №1 вiд 09.12.2020 

року) припинено повноваження члена Ревiзiйної комiсiї Iльницького Зигмунда Мироновича у зв'язку iз закiнченням строку повноважень; на посадi перебував з 30.04.2015 



р. по 09.12.2020 р. Володiє часткою в статутному капiталi Товариства у розмiрi 0,002925%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Згоди на 

розкриття паспортних даних немає. 

09.12.2020 припинено 

повноваження 

член Ревiзiйної комiсiї Дякiв Любомир Антонович  0 

Зміст інформації: 

За рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв Публiчного акцiонерного товариства "Дрогобицький машинобудiвний завод" вiд 09.12.2020 року (Протокол №1 вiд 09.12.2020 

року) припинено повноваження члена Ревiзiйної комiсiї Дякiв Любомира Антоновича у зв'язку iз закiнченням строку повноважень; на посадi перебував з 30.04.2015 р. по 

09.12.2020 р. Не володiє часткою в статутному капiталi Товариства. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Згоди на розкриття паспортних 

даних немає. 

09.12.2020 обрано Голова Наглядової ради Томайли Михайло Дмитрович  45,810727 

Зміст інформації: 

За рiшенням Загальних зборiв Публiчного акцiонерного товариства "Дрогобицький машинобудiвний завод" вiд 09.12.2020 року (Протокол №1 вiд 09.12.2020 року) 

обрано членом Наглядової ради Товариства Томайли Михайла Дмитровича; за рiшенням Наглядової ради обрано Головою Наглядової ради (Протокол №1 вiд 09.12.2020 

року). Термiн, на який обирається особа - 3 роки. Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом останнiх п'яти рокiв - 01.03.2018-теперiшнiй час заступник директора ТОВ 

"ЄВРО ТРАНС АВТОКОМ", 18.12.2013-30.05.2015 заступник директора по маркетингу Донецького казенного експериментального протезно-ортопедичного 

пiдприємства. Є акцiонером Товариства, володiє часткою в статутному капiталi емiтента у розмiрi 45.810727%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини 

не має. Згоди на розкриття паспортних даних немає. 

09.12.2020 обрано член Наглядової ради Бадко Геннадiй Юрiйович  9,285994 

Зміст інформації: 

За рiшенням Загальних зборiв Публiчного акцiонерного товариства "Дрогобицький машинобудiвний завод" вiд 09.12.2020 року (Протокол №1 вiд 09.12.2020 року) 

обрано членом Наглядової ради Товариства Бадко Геннадiя Юрiйовича. Термiн, на який обирається особа - 3 роки. Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом останнiх 

п'яти рокiв - 01.02.2018 - теперiшнiй час директор ТОВ "СТАНДАРТКОМ", 01.12.2015-05.09.2016 комерцiйний директор Київського представництва ТОВ "АГРОКОР-М" 

. Є акцiонером Товариства, володiє часткою в статутному капiталi емiтента у розмiрi 9.285994%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Згоди 

на розкриття паспортних даних немає. 

09.12.2020 обрано член Наглядової ради Федоров Сергій Андрійович  0 

Зміст інформації: 

За рiшенням Загальних зборiв Публiчного акцiонерного товариства "Дрогобицький машинобудiвний завод" вiд 09.12.2020 року (Протокол №1 вiд 09.12.2020 року) 

обрано членом Наглядової ради Товариства Федорова Сергія Андрійовича. Термiн, на який обирається особа - 3 роки. Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом 

останнiх п'яти рокiв -01.09.2016 - теперішній час комерційний директор ТОВ "ВОК МЕРЕЖІ", 15.11.2015-31.03.2016 комерційний директор ТОВ "ТАЛЕ АТЛАС 

УКРАІНА".  Є представником акціонера Томайли Михайла Дмитровича, якому належить 219 197 штук простих іменних акцій Товариства, що становить 45,810727 % від 

загальної кількості простих іменних акцій Товариства. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Згоди на розкриття паспортних даних немає. 

 


