
Титульний аркуш Повідомлення 
(Повідомлення про інформацію) 

Підтверджую ідентичність та достовірність 
Інформації, що розкрита відповідно до вимог 
Положення про розкриття інформації 
емітентами цінних паперів.  
 

Генеральний директор       Жук Вiктор Андрiйович 

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

  М.П.  
21.02.2018 

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

нерухомістю) емітента 

I. Загальні відомості 

1. Повне найменування емітента 

Приватне акцiонерне товариство "Пасаж Театральний" 
2. Організаційно-правова форма 

Приватне акціонерне товариство 

3. Місцезнаходження 

79007, м. Львiв, пр-т. Свободи, 27 

4. Код за ЄДРПОУ 

33420026 

5. Міжміський код та телефон, факс 

(032)245-20-36 (032)295-88-12  

6. Електронна поштова адреса 

passag_teatr@bfg.lviv.ua 
 

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

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 21.02.2018 

 (дата) 

2. Повідомлення опубліковано у* №38 Бюлетень "Вiдомостi НКЦПФР" 23.02.2018 

 (номер та найменування офіційного друкованого 
видання) (дата) 

3. Повідомлення розміщено на 
сторінці http://pasazh.bfg.lviv.ua/ в мережі Інтернет 22.02.2018 

 (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 

20.02.2018 припинено 
повноваження 

Головний 
бухгалтер 

Михайлiшин Оксана 
Миронiвна 

КЛ 037414 
04.09.2014 Личакiвським РВ у м.Львовi ГУ ДМС 

України у Львiвськiй областi 
0 

Зміст інформації: 

Згiдно з Наказом №19-02/18 вiд 19/02/2018 року про припинення повноважень посадової особи - головний бухгалтер Михайлiшин Оксана 
Миронiвна (паспорт : серiї КЛ №037414, виданий 04.09.2014 Личакiвським РВ у м.Львовi ГУ ДМС України у Львiвськiй областi) припиняє 
повноваження на посадi головного бухгалтера з 20.02.2018р. у зв'язку iз лiкарняним; часткою в статутному капiталi не володiє; на займанiй 
посадi перебувала з 16 листопада 2016 року; непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має. 

20.02.2018 призначено Головний 
бухгалтер  Шлапак Ольга Степанiвна 

КА 359645 
25.02.1997 Франкiвським РВ УМВС України у 

Львiвськiй областi 
0 

Зміст інформації: 

Згiдно з Наказом №19/02-18/-к вiд 19/02/2018 року про прийняття на роботу посадової особи - головний бухгалтер Шлапак Ольга Степанiвна 
(паспорт : серiї КА №359645, виданий 25.02.1997 Франкiвським РВ УМВС України у Львiвськiй областi), призначена на посаду з 20.02.2018р. у 
зв'язку iз вiдпусткою Михайлiшин О.М. для догляду за дитиною; часткою в статутному капiталi не володiє; непогашених судимостей за 
корисливi та посадовi злочини не має. 
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