
Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію) 
 

10.12.2020 

(дата реєстрації емітентом електронного документа) 

№ 20/12/10-3 

(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 рішення емітента про утворення, припинення його філій, представництв 
 

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) прийнято рішення про припинення Дочірнього підприємства "Культурно-спортивний комплекс "Олімп" 

Відкритого акціонерного товариства "Дрогобицький машинобудівний завод" місцезнаходження: 82100, вул. Бориславська, 51, 1, м. Дрогобич, 

Львівська обл., Україна. Функції які виконувало дочірнє підприємство - оброблення металевих відходів, брикетування металевої стружки. 

 

За рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв Публiчного акцiонерного товариства "Дрогобицький машинобудiвний завод" вiд 09.12.2020 року 

(Протокол №1 вiд 09.12.2020 року) прийнято рішення про припинення Дочірнього підприємства "ГАЛНАФТОГАЗМАШ" Відкритого 

акціонерного товариства "Дрогобицький машинобудівний завод" місцезнаходження: 82100, вул. Бориславська, 51, 1, м. Дрогобич, Львівська 

обл., Україна. Функції які виконувало дочірнє підприємство - виробництво нестандартних металевих виробів, ремонт та технічне 

обслуговування готових металевих виробів. 

 


