
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.  
 

Генеральний директор       Адамович Ростислав Богданович 

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

  М.П.  
17.10.2016 

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

нерухомістю) емітента 

I. Загальні відомості 

1. Повне найменування емітента 

Публiчне акцiонерне товариство "Пiвденьзахiделектромережбуд" 

2. Організаційно-правова форма 

Публічне акціонерне товариство 

3. Місцезнаходження 

79035, м.Львiв, вул.Зелена, 151 

4. Код за ЄДРПОУ 

00114086 

5. Міжміський код та телефон, факс 

(032) 032/297-77-10 032/297-77-10 

6. Електронна поштова адреса 

secretar@elnet.com.ua 
 

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

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 13.10.2016 

 (дата) 

2. Повідомлення опубліковано у* № "Бюлетень. Цiннi папери України"  

 (номер та найменування офіційного друкованого 
видання) (дата) 

3. Повідомлення розміщено на 
сторінці http://pzemb.bfg.lviv.ua/ в мережі Інтернет 13.10.2016 

 (адреса сторінки)  (дата) 



Відомості про зміну складу посадових осіб емітента 

Дата 
вчинення 

дії 

Зміни 
(призначено, 

звільнено, обрано 
або припинено 
повноваження) 

Посада 

Прізвище, ім'я, по 
батькові фізичної особи 
або повне найменування 

юридичної особи 

Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний 
код за ЄДРПОУ юридичної особи 

Розмір 
частки в 

статутному 
капіталі 

емітента (у 
відсотках) 

1 2 3 4 5 6 

13.10.2016 призначено Генеральний 
директор 

Адамович Ростислав 
Богданович 

КА 410666 
11.04.1997 Галицьким РВ ЛМУ УМВС України у 

Львiвськiй областi 
0 

Зміст інформації: 

Радою Товариства ПАТ "Пiвденьзахiделектромережбуд" (протокол Ради Товариства б/н вiд 12.10.2016р.) прийнято рiшення про призначення 
на посаду Генерального директора – Адамовича Ростислава Богдановича (паспорт серiя КА № 410666, виданий Галицьким РВ ЛМУ УМВС 
України у Львiвськiй областi 11.04.1997 р.). Частка в статутному капiталi емiтента вiдсутня. Обрано на вакантну посаду на строк: до закiнчення 
здiйснення повноважень народного депутата України VIII скликання Пiдлiсецьким Левом Теофiловичем. Непогашеної судимостi за корисливi 
та посадовi злочини немає. Рiшення було прийнято у зв’язку з звiльненням попереднього Генерального директора. Посади, якi обiймала особа 
протягом останнiх 5 рокiв: Заступник директора з маркетингу ПАТ «Галенергобудпром»; Менеджер з продажу ТзОВ «Захiдно-українська 
будiвельна компанiя»; начальник Адмiнiстративної служби ПАТ «ПЗЕМБ»; Член Ради Товариства ПАТ «ПЗЕМБ» (представник акцiонера 
ТзОВ «Радехiв-Цукор»). 
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