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22 квітня 2016 року відбулися загальні збори акціонерів ПАТ "Укрзахідвуглебуд"  

(дч - 99,7%, в т.ч. 48,7% - в управлінні РВ ФДМУ, 51% - в управлінні Міненерговугілля)  за 

участю регіонального відділення ФДМУ по Львівській області. Зборами затверджено за 2015 рік 

звіт правління про результати фінансово-господарської діяльності товариства, звіт Наглядової 

ради, річний звіт та баланс,  визначено основні напрямки діяльності товариства на 2016 рік, 

затверджено нову редакцію Статуту, обрано  голову правління та новий склад правління.  

 

27 квітня 2016 року відбулися загальні збори акціонерів ПАТ "Проектно-

конструкторський інститут конвеєробудування" (дч- 72,7%) за участю регіонального 

відділення ФДМУ по Львівській області. Зборами затверджено за 2015 рік звіт правління про 

результати фінансово-господарської діяльності товариства, звіт Наглядової ради, звіт та 

висновки ревізійної комісії, річний звіт та баланс,  прийнято рішення про виплату дивідендів, в 

т.ч. на державну частку, визначено основні напрямки діяльності товариства на 2016 рік, обрано 

Наглядову раду та Ревізійну комісію товариства,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     

           Начальнику відділу    

                                                                                                  з питань управління державним 

                                                                                                  майном та адміністрування 

                                                                                                  загальнодержавних реєстрів та  
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                                                                                                  баз даних 

                                                                                                  п. Р. Холод 

 
СЛУЖБОВА ЗАПИСКА 

Даним надаємо інформацію по відділу приватизації об’єктів груп В,Г,Е та управління 

корпоративними правами, в частині корпоративного управління, для наповнення сайту ФДМУ 

на сторінці регіонального відділення ФДМУ по Львівській області. 

Розділ "ДІЯЛЬНІСТЬ" 

підрозділ "Корпоративне управління"  

пункт "Збори акціонерів": 
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Начальник відділу приватизації   

об’єктів груп В,Г,Е  

та управління корпоративними правами                                              І. Доманська                                                                                                  


