13. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб
1) найменування

2) організаційно-правова форма

Дочiрнє торгово-комерцiйне пiдприємство
"Євронафта-Д" вiдкритого акцiонерного товариства
"Нафтопереробний комплекс - Галичина".
Дочiрнє пiдприємство

3) код за ЄДРПОУ
4) місцезнаходження

22359747
Львівська обл., м. Дрогобич, вул. Бориславська, 82.

5) опис: Дочiрнє торгово-комерцiйне пiдприємство "Євронафта-Д" вiдкритого акцiонерного
товариства "Нафтопереробний комплекс - Галичина" було у повній власності ПАТ "НПКГАЛИЧИНА" (статутний капітал сплачений засновником - ПАТ "НПК-ГАЛИЧИНА" повністю
(100 %) шляхом передачі на баланс підприємства автозаправочних станцій. ПАТ "НПКГАЛИЧИНА" має всі права щодо управління цим дочірнім підприємством.
23.05.2006 р. загальні збори ПАТ "НПК-ГАЛИЧИНА" прийняли рішення про припинення цього
дочірнього підприємства. 23.11.2015 р. ухвалою Господарського суду Львівської області
затверджено звіт ліквідатора та ліквідаційний баланс ДТКП "Євронафта-Д".
ДТКП "Євронафта-Д" ліквідовано.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1) найменування
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю
"Баскетбольний клуб "Полiтехнiка - Галичина"
2) організаційно-правова форма

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю

3) код за ЄДРПОУ
4) місцезнаходження

34769052
м. Львів, вул. Керченська, 8

5) опис: Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Баскетбольний клуб "Полiтехнiка Галичина" є у повній власності ПАТ "НПК-ГАЛИЧИНА", статутний капітал сплачений
грошовими коштами . ПАТ "НПК-ГАЛИЧИНА" має всі права щодо управління цим суб'єктом
господарювання.
ПАТ "НПК-ГАЛИЧИНА" має право вирішального голосу на загальних зборах акціонерів ТзОВ
"Баскетбольний клуб "Полiтехнiка - Галичина"
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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13. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб
1) найменування

Закрите акціонерне товариства "Трускавецький
валеологічний центр"

2) організаційно-правова форма

Закрите акцiонерне товариство

3) код за ЄДРПОУ
4) місцезнаходження

22395944
Львівська обл., м. Трускавець, вул. Бориславська, 1

5) опис: ПАТ "НПК-ГАЛИЧИНА" є акціонером ЗАТ "ТВІЦ", володіє 50 шт простих іменних
акцій першого випуску на суму 5000 грн., що складає 5 % статутного капіталу товариства.
Вартість акцій сплачена грошовими коштами.
ПАТ "НПК-ГАЛИЧИНА" має всі права акціонера, передбачені чинним законодавством України і
Статутом ЗАТ "ТВІЦ".
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1) найменування
ВАТ "Облтрансгаз"

2) організаційно-правова форма

Вiдкрите акцiонерне товариство

3) код за ЄДРПОУ
4) місцезнаходження

33497338
м. Київ, вул. Бастіонна, буд. 1/36

5) опис: ПАТ "НПК-ГАЛИЧИНА" є акціонером ВАТ "Облтрансгаз", володіє акціями на суму
1659756 грн., що садає 1,86 % у статутному капіталі товариства. Вартість акцій сплачена
грошовими коштами.
ПАТ "НПК-ГАЛИЧИНА" має всі права акціонера, передбачені чинним законодавством України і
Статутом ВАТ "Облтрансгаз".
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