
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 правлiння       Дорош Ярослав Iванович 

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

  М.П.  
16.09.2016 

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

нерухомістю) емітента 

I. Загальні відомості 

1. Повне найменування емітента 

Публiчне акцiонерне товариство "Торгово-виробнича фiрма "Меблi" 

2. Організаційно-правова форма 

Публічне акціонерне товариство 

3. Місцезнаходження 

79054, м.Львiв, вул. Любiнська, буд.92 

4. Код за ЄДРПОУ 

01554930 

5. Міжміський код та телефон, факс 

(032/) 292-75-33 292-75-25 

6. Електронна поштова адреса 

mebli@bfg.lviv.ua 
 

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

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 16.09.2016 

 (дата) 

2. Повідомлення опубліковано у* №173 Газета "Бюлетень. Цiннi папери України" 16.09.2016 

 (номер та найменування офіційного друкованого 
видання) (дата) 

3. Повідомлення розміщено на 
сторінці http://mebli.bfg.lviv.ua/ в мережі Інтернет 16.09.2016 

 (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 

15.09.2016 припинено 
повноваження 

Голова комiсiї з 
припинення/перетворення 

Дорош Ярослав 
Iванович 

* * 
01.01.1900 * 11.26689 

Зміст інформації: 

Згiдно з рiшенням позачергових Загальних зборiв акцiонерiв (протокол № 2 вiд 15.09.2016 р.) посадова особа Голова комiсiї з 
припинення/перетворення Дорош Ярослав Iванович (особа не надала згоди на розкриття паспортних даних) припиняє повноваження на посадi 
15.09.2016 р. у зв'язку з прийнятим рiшенням про скасування рiшення попереднiх Загальних зборiв Товариства вiд 28.04.2016 року; частка в 
статутному капiталi 11,266886 %; розмiр пакета акцiй, якою особа володiє в статутному капiталi емiтента в грошовому еквiвалентi становить 
46277,75 грн.; на займанiй посадi перебував з 28.04.2016 року; непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має. 

15.09.2016 припинено 
повноваження 

Член комiсiї з 
припинення/перетворення 

Лунь Ярослав 
Iванович 

* * 
01.01.1900 * 2.33517 

Зміст інформації: 

Згiдно з рiшенням позачергових Загальних зборiв акцiонерiв (протокол № 2 вiд 15.09.2016 р.) посадова особа член комiсiї з 
припинення/перетворення Лунь Ярослав Iванович (особа не надала згоди на розкриття паспортних даних) припиняє повноваження на посадi 
15.09.2016 р. у зв'язку з прийнятим рiшенням про скасування рiшення попереднiх Загальних зборiв Товариства вiд 28.04.2016 року; частка в 
статутному капiталi 2,335170 %; розмiр пакета акцiй, якою особа володiє в статутному капiталi емiтента в грошовому еквiвалентi становить 
9591,50 грн.; на займанiй посадi перебував з 28.04.2016 року; непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має. 

15.09.2016 припинено 
повноваження 

Член комiсiї з 
припинення/перетворення 

Дорош Iгор 
Ярославович 

* * 
01.01.1900 * 15.63904 

Зміст інформації: 

Згiдно з рiшенням позачергових Загальних зборiв акцiонерiв (протокол № 2 вiд 15.09.2016 р.) посадова особа член комiсiї з 
припинення/перетворення Дорош Iгор Ярославович (особа не надала згоди на розкриття паспортних даних) припиняє повноваження на посадi 



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 

15.09.2016 р. у зв'язку з прийнятим рiшенням про скасування рiшення попереднiх Загальних зборiв Товариства вiд 28.04.2016 року; частка в 
статутному капiталi 15,639040 %; розмiр пакета акцiй, якою особа володiє в статутному капiталi емiтента в грошовому еквiвалентi становить 
64232,00 грн.; на займанiй посадi перебував з 28.04.2016 року; непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має. 

15.09.2016 припинено 
повноваження 

Член комiсiї з 
припинення/перетворення 

Бенько Таїса 
Гаврилiвна 

* * 
01.01.1900 * 0.03573 

Зміст інформації: 

Згiдно з рiшенням позачергових Загальних зборiв акцiонерiв (протокол № 2 вiд 15.09.2016 р.) посадова особа член комiсiї з 
припинення/перетворення Бенько Таїса Гаврилiвна (особа не надала згоди на розкриття паспортних даних) припиняє повноваження на посадi 
15.09.2016 р. у зв'язку з прийнятим рiшенням про скасування рiшення попереднiх Загальних зборiв Товариства вiд 28.04.2016 року; частка в 
статутному капiталi 0,035730 %; розмiр пакета акцiй, якою особа володiє в статутному капiталi емiтента в грошовому еквiвалентi становить 
146,75 грн.; на займанiй посадi перебувала з 28.04.2016 року; непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має. 

15.09.2016 припинено 
повноваження 

Член комiсiї з 
припинення/перетворення 

Марухняк Андрiй 
Якович 

* * 
01.01.1900 * 0.0913 

Зміст інформації: 

Згiдно з рiшенням позачергових Загальних зборiв акцiонерiв (протокол № 2 вiд 15.09.2016 р.) посадова особа член комiсiї з 
припинення/перетворення Марухняк Андрiй Якович (особа не надала згоди на розкриття паспортних даних) припиняє повноваження на посадi 
15.09.2016 р. у зв'язку з прийнятим рiшенням про скасування рiшення попереднiх Загальних зборiв Товариства вiд 28.04.2016 року; частка в 
статутному капiталi 0,091300 %; розмiр пакета акцiй, якою особа володiє в статутному капiталi емiтента в грошовому еквiвалентi становить 
375,00 грн.; на займанiй посадi перебував з 28.04.2016 року; непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має. 

15.09.2016 обрано Голова правлiння Дорош Ярослав 
Iванович 

* * 
01.01.1900 * 11.26689 

Зміст інформації: 

Згiдно з рiшенням позачергових Загальних зборiв акцiонерiв (протокол № 2 вiд 15.09.2016 р.) посадова особа Голова правлiння Дорош 



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 

Ярослав Iванович (особа не надала згоди на розкриття паспортних даних) обрана на посаду 15.09.2016 р. у зв'язку з прийнятим рiшенням про 
скасування рiшення попереднiх Загальних зборiв Товариства вiд 28.04.2016 року; частка в статутному капiталi 11,266886 %; розмiр пакета 
акцiй, якою особа володiє в статутному капiталi емiтента в грошовому еквiвалентi становить 46277,75 грн.; непогашених судимостей за 
корисливi та посадовi злочини не має. 

15.09.2016 обрано Член правлiння Лунь Ярослав 
Iванович 

* * 
01.01.1900 * 2.33517 

Зміст інформації: 

Згiдно з рiшенням позачергових Загальних зборiв акцiонерiв (протокол № 2 вiд 15.09.2016 р.) посадова особа Член правлiння Лунь Ярослав 
Iванович (особа не надала згоди на розкриття паспортних даних) обрана на посаду 15.09.2016 р. у зв'язку з прийнятим рiшенням про скасування 
рiшення попереднiх Загальних зборiв Товариства вiд 28.04.2016 року; частка в статутному капiталi 2,335170 %; розмiр пакета акцiй, якою особа 
володiє в статутному капiталi емiтента в грошовому еквiвалентi становить 9591,50 грн.; непогашених судимостей за корисливi та посадовi 
злочини не має. 

15.09.2016 обрано Член правлiння Дорош Iгор 
Ярославович 

* * 
01.01.1900 * 15.63904 

Зміст інформації: 

Згiдно з рiшенням позачергових Загальних зборiв акцiонерiв (протокол № 2 вiд 15.09.2016 р.) посадова особа Член правлiння Дорош Iгор 
Ярославович (особа не надала згоди на розкриття паспортних даних) обрана на посаду 15.09.2016 р. у зв'язку з прийнятим рiшенням про 
скасування рiшення попереднiх Загальних зборiв Товариства вiд 28.04.2016 року; частка в статутному капiталi 15,639040 %; розмiр пакета 
акцiй, якою особа володiє в статутному капiталi емiтента в грошовому еквiвалентi становить 64232,00 грн.; непогашених судимостей за 
корисливi та посадовi злочини не має. 
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