
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.  

 

Перший заступник голови 

правлiння 
      Мельничук Олександр Степанович 

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

14.08.2015   М.П.  

(дата) 

 

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

нерухомістю) емітента 

I. Загальні відомості 

1. Повне найменування емітента 

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЛЬВIВСЬКИЙ ЛОКОМОТИВОРЕМОНТНИЙ ЗАВОД" 

2. Організаційно-правова форма 

Акціонерне товариство  

3. Місцезнаходження 

79018, м. Львiв, Залiзнична, 1А 

4. Код за ЄДРПОУ 

00740599 

5. Міжміський код та телефон, факс 

(032) 233-05-27 (032) 233-24-55 

6. Електронна поштова адреса 

fedyk_ad@llrz.com.ua 

 

 

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

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 14.08.2015 

 (дата) 

2. Повідомлення опубліковано у*   

 
(номер та найменування офіційного друкованого 

видання) 
(дата) 

3. Повідомлення розміщено на сторінці www.lvivlrz.com в мережі Інтернет 14.08.2015 

 (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 

10.08.2015 звільнено 
Голова 

правлiння 

Ярема Роман 

Ярославович 

КА 787420 

12.03.1998 

Дрогобицьким МВ 

УМВС України у 

Львiвськiй областi 

0 

Зміст інформації: 

Ярема Роман Ярославович, голова правлiння, обраний на посаду 29.04.2010 р., звiльнений 

10.08.2015 р. у зв'язку iз закiнченням термiну дiї укладеного з ним контракту. 

Пiдстава - наказ Мiнiстерства iнфраструктури України № 125-О вiд 10.08.2015 року. 

11.08.2015 призначено 

Виконуючий 

обов'язки 

голови 

правлiння 

Ярема Роман 

Ярославович 

КА 787420 

12.03.1998 

Дрогобицьким МВ 

УМВС України у 

Львiвськiй областi 

0 

Зміст інформації: 

Ярема Роман Ярославович призначений виконуючим обов'язки голови правлiння з 

11.08.2015р. на перiод до прийняття вiдповiдного рiшення Вищим органом товариства. 

Пiдстава - наказ Мiнiстерства iнфраструктури України № 125-О вiд 10.08.2015 року. 

 


