
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       Ярема роман Ярославович 

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

12.02.2016   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 

 

3. Місцезнаходження 

79018, Львiв, Залiзнична 1а 

4. Код за ЄДРПОУ 

00740599 

5. Міжміський код та телефон, факс 

0322378404  

6. Електронна поштова адреса 

info@lvivlrz.com 

 
 

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

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії  

 (дата) 

2. Повідомлення опубліковано у*   

 (номер та найменування офіційного друкованого 
видання) (дата) 

3. Повідомлення розміщено на сторінці  в мережі Інтернет  

 (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 

10.02.2016 
припинено 

повноваження 
Член наглядової 

ради 
Куницький В.В 

н/д н/д 
н/д 

0 

Зміст інформації: 

Повноваження члена ревiзiйної комiсiї припинено за рiшенням правлiння ПАТ «Укрзалiзниця» вiд 10.02.2016 р. (протокол № 6). Володiє 
часткою в статутному капiталi емiтента 0 %. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 

10.02.2016 
припинено 

повноваження 
Член наглядової 

ради 
Гламазда Н.М. 

н/д н/д 
н/д 

0 

Зміст інформації: 

Повноваження члена ревiзiйної комiсiї припинено за рiшенням правлiння ПАТ «Укрзалiзниця» вiд 10.02.2016 р. (протокол № 6). Володiє 
часткою в статутному капiталi емiтента 0 %. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 

10.02.2016 
припинено 

повноваження 
Член наглядової 

ради 
Груник I.С. 

н/д н/д 
н/д 

0 

Зміст інформації: 

Повноваження члена ревiзiйної комiсiї припинено за рiшенням правлiння ПАТ «Укрзалiзниця» вiд 10.02.2016 р. (протокол № 6). Володiє 
часткою в статутному капiталi емiтента 0 %. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 

10.02.2016 
припинено 

повноваження 
член наглядової 

ради 
Олiшкевич А.Є. 

н/д н/д 
н/д 

0 

Зміст інформації: 

Повноваження члена ревiзiйної комiсiї припинено за рiшенням правлiння ПАТ «Укрзалiзниця» вiд 10.02.2016 р. (протокол № 6). Володiє 



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 

часткою в статутному капiталi емiтента 0 %. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 

10.02.2016 
припинено 

повноваження 
член наглядової 

ради 
Лазар О.М. 

н/д н/д 
н/д 

0 

Зміст інформації: 

Повноваження члена ревiзiйної комiсiї припинено за рiшенням правлiння ПАТ «Укрзалiзниця» вiд 10.02.2016 р. (протокол № 6). Володiє 
часткою в статутному капiталi емiтента 0 %. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 

10.02.2016 
припинено 

повноваження 
член наглядової 

ради 
Прудиус ю.С. 

н/д н/д 
н/д 

0 

Зміст інформації: 

Повноваження члена ревiзiйної комiсiї припинено за рiшенням правлiння ПАТ «Укрзалiзниця» вiд 10.02.2016 р. (протокол № 6). Володiє 
часткою в статутному капiталi емiтента 0 %. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 

10.02.2016 призначено 
член наглядової 

ради 
Бобрик В.I. 

н/д н/д 
н/д 

0 

Зміст інформації: 

Бобрик Володимир Iванович (не надав згоди на розкриття паспортних даних) призначений на посаду члена Наглядової ради рiшенням 
правлiння ПАТ «Укрзалiзниця» (яке є вищим органом управлiння емiтента) вiд 10.02.2016 р. (протокол № 6) строком на 3 роки. Володiє 
пакетом акцiй емiтента 0,00 %. Є представником акцiонера – ПАТ «Укрзалiзниця» (розмiр пакету акцiй – 100 %). Непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини не має. Iншi посади, якi обiймала особа протягом останнiх п’яти рокiв: завiдуючий вiддiлом, провiдний науковий 
спiвробiтник НДI приватного права i пiдприємництва iм. академiка Ф.Г. Бурчака НАПрН України; заступник начальника Департаменту 
реформування та корпоративного управлiння ПАТ «Укрзалiзниця». 

10.02.2016 призначено 
член наглядової 

ради 
Бужор О.Я. 

н/д н/д 
н/д 

0 



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 

Зміст інформації: 

Бужор Олександр Якович (не надав згоди на розкриття паспортних даних) призначений на посаду члена Наглядової ради рiшенням правлiння 
ПАТ «Укрзалiзниця» (яке є вищим органом управлiння емiтента) вiд 10.02.2016 р. (протокол № 6) строком на 3 роки. Володiє пакетом акцiй 
емiтента 0,00 %. Є представником акцiонера – ПАТ «Укрзалiзниця» (розмiр пакету акцiй – 100 %). Непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини не має. Iншi посади, якi обiймала особа протягом останнiх п’яти рокiв: Начальник планово-економiчного вiддiлу, начальник 
управлiння економiки та фiнансiв фiлiї «Управлiння магiстральних газопроводiв» ПАТ «Укртрансгаз»; радник голови правлiння ПАТ 
«Комерцiйний банк «Стандарт»; директор з економiки i фiнансiв ПАТ «Укрзалiзниця» 

10.02.2016 призначено 
член наглядової 

ради 
Буковський А.В. 

н/д н/д 
н/д 

0 

Зміст інформації: 

Буковський Андрiй Вiкторович (не надав згоди на розкриття паспортних даних) призначений на посаду члена Наглядової ради рiшенням 
правлiння ПАТ «Укрзалiзниця» (яке є вищим органом управлiння емiтента) вiд 10.02.2016 р. (протокол № 6) строком на 3 роки. Володiє 
пакетом акцiй емiтента 0,00 %. Є представником акцiонера – ПАТ «Укрзалiзниця» (розмiр пакету акцiй – 100 %). Непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини не має. Iншi посади, якi обiймала особа протягом останнiх п’яти рокiв: перший заступник начальника, начальник 
Головного управлiння реформування та корпоративного розвитку Державної адмiнiстрацiї залiзничного транспорту України; начальник 
Департаменту реформування та корпоративного управлiння ПАТ «Укрзалiзниця». 

10.02.2016 призначено 
член наглядовой 

ради 
Журавський В.О. 

н/д н/д 
н/д 

0 

Зміст інформації: 

Журакiвський Вiталiй Олександрович (не надав згоди на розкриття паспортних даних) призначений на посаду члена Наглядової ради 
рiшенням правлiння ПАТ «Укрзалiзниця» (яке є вищим органом управлiння емiтента) вiд 10.02.2016 р. (протокол № 6) строком на 3 роки. 
Володiє пакетом акцiй емiтента 0,00 %. Є представником акцiонера – ПАТ «Укрзалiзниця» (розмiр пакету акцiй – 100 %). Непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Iншi посади, якi обiймала особа протягом останнiх п’яти рокiв: перший заступник 
начальника ДТГО «Пiвденно-Захiдна залiзниця», перший заступник генерального директора Державної адмiнiстрацiї залiзничного транспорту 



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 

України, заступник генерального директора Державної адмiнiстрацiї залiзничного транспорту України, Директор операцiйний ПАТ 
«Укрзалiзниця». 

10.02.2016 призначено 
член наглядовой 

ради 
Журавський В.О. 

н/д н/д 
н/д 

0 

Зміст інформації: 

Журакiвський Вiталiй Олександрович (не надав згоди на розкриття паспортних даних) призначений на посаду члена Наглядової ради 
рiшенням правлiння ПАТ «Укрзалiзниця» (яке є вищим органом управлiння емiтента) вiд 10.02.2016 р. (протокол № 6) строком на 3 роки. 
Володiє пакетом акцiй емiтента 0,00 %. Є представником акцiонера – ПАТ «Укрзалiзниця» (розмiр пакету акцiй – 100 %). Непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Iншi посади, якi обiймала особа протягом останнiх п’яти рокiв: перший заступник 
начальника ДТГО «Пiвденно-Захiдна залiзниця», перший заступник генерального директора Державної адмiнiстрацiї залiзничного транспорту 
України, заступник генерального директора Державної адмiнiстрацiї залiзничного транспорту України, Директор операцiйний ПАТ 
«Укрзалiзниця». 

10.02.2016 призначено 
член наглядової 

ради 
Марiна О.Ю. 

н/д н/д 
н/д 

0 

Зміст інформації: 

Марiна Оксана Юрiївна (не надала згоди на розкриття паспортних даних) призначена на посаду члена Наглядової ради на пiдставi рiшення 
правлiння ПАТ «Укрзалiзниця» (яке є вищим органом управлiння емiтента) вiд 10.02.2016 р. (протокол № 6) строком на 3 роки. Володiє 
пакетом акцiй емiтента 0,00 %. Є представником акцiонера – ПАТ «Укрзалiзниця» (розмiр пакету акцiй – 100 %). Непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини не має. Iншi посади, якi обiймала особа протягом останнiх п’яти рокiв: заступник директора по персоналу ТОВ 
«Iнтерпайп менеджмент»; радник з кадрових питань ТОВ «Iнтерпайп України»; директор департаменту по роботi з персоналом ТОВ «Терра 
Фуд»; радник генерального директора консультативно-координацiйної групи Департаменту органiзацiйно-аналiтичної дiяльностi апарату та 
Ради Укрзалiзницi, директор з корпоративного управлiння та мотивацiї персоналу Державної адмiнiстрацiї залiзничного транспорту України; 
член правлiння ПАТ «Укрзалiзниця». 

10.02.2016 призначено член наглядової Озеран С.Б. н/д н/д 0 



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 

ради н/д 

Зміст інформації: 

Озеран Сергiй Борисович (не надав згоди на розкриття паспортних даних) призначений на посаду члена Наглядової ради на пiдставi рiшення 
правлiння ПАТ «Укрзалiзниця» (яке є вищим органом управлiння емiтента) вiд 10.02.2016 р. (протокол № 6) строком на 3 роки. Володiє 
пакетом акцiй емiтента 0,00 %. Є представником акцiонера – ПАТ «Укрзалiзниця» (розмiр пакету акцiй – 100 %). Непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини не має. Iншi посади, якi обiймала особа протягом останнiх п’яти рокiв: вiйськова служба в органах державної 
безпеки; служба в органах зовнiшньої розвiдки України; заступник начальника Управлiння запобiгання економiчним та корупцiйним 
правопорушенням на залiзничному транспортi Державної адмiнiстрацiї залiзничного транспорту України; виконуючий обов’язки директора з 
безпеки, директор з безпеки ПАТ «Укрзалiзниця». 

10.02.2016 
припинено 

повноваження 

голова 
ревiзiйної 

комiсiї 
Токарєва Г.В. 

н/д н/д 
н/д 

0 

Зміст інформації: 

Повноваження голови ревiзiйної комiсiї припинено за рiшенням правлiння ПАТ «Укрзалiзниця» вiд 10.02.2016 р. (протокол № 6). Володiє 
часткою в статутному капiталi емiтента 0 %. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 

10.02.2016 
припинено 

повноваження 
член ревiзiйної 

комiсiї 
Питкевич I.Ф. 

н/д н/д 
н/д 

0 

Зміст інформації: 

Повноваження члена ревiзiйної комiсiї припинено за рiшенням правлiння ПАТ «Укрзалiзниця» вiд 10.02.2016 р. (протокол № 6). Володiє 
часткою в статутному капiталi емiтента 0 %. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 

10.02.2016 
припинено 

повноваження 
член ревiзiйної 

комiсiї 
Бiлячат I.Й. 

н/д н/д 
н/д 

0 



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 

Зміст інформації: 

Повноваження члена ревiзiйної комiсiї припинено за рiшенням правлiння ПАТ «Укрзалiзниця» вiд 10.02.2016 р. (протокол № 6). Володiє 
часткою в статутному капiталi емiтента 0 %. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 

10.02.2016 призначено 
член 

ревiзiйноїкомiсiї 
Рябчун Т.С. 

н/д н/д 
н/д 

0 

Зміст інформації: 

Рябчун Тамара Станiславiвна (не надала згоди на розкриття паспортних даних) призначена на посаду члена ревiзiйної комiсiї рiшенням 
правлiння ПАТ «Укрзалiзниця» вiд 10.02.2016 (протокол № 6) строком на 3 роки. Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0,0%. 
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Є представником акцiонера – ПАТ «Укрзалiзниця» (розмiр пакету акцiй – 100 
%). Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом останнiх п’яти рокiв: начальник Головного фiнансово-економiчного управлiння, начальник 
Фiнансово-економiчного департаменту Державної адмiнiстрацiї залiзничного транспорту України, виконуючий обов’язки головного бухгалтера 
ПАТ «Укрзалiзниця». 

10.02.2016 призначено 
член ревiзiйної 

комiсiї 
Островська Г.М. 

н/д н/д 
н/д 

0 

Зміст інформації: 

Островська Ганна Миколаївна (не надала згоди на розкриття паспортних даних) призначена на посаду члена ревiзiйної комiсiї рiшенням 
правлiння ПАТ «Укрзалiзниця» вiд 10.02.2016 (протокол № 6) строком на 3 роки. Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0,0%. 
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Є представником акцiонера – ПАТ «Укрзалiзниця» (розмiр пакету акцiй – 100 
%). Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом останнiх п’яти рокiв: начальник вiддiлу економiчного аналiзу та нормування працi Головного 
управлiння локомотивного господарства Державної адмiнiстрацiї залiзничного транспорту України, начальник планово-економiчного вiддiлу 
виробничого управлiння Департаменту локомотивного господарства ПАТ «Укрзалiзниця». 

10.02.2016 призначено 
член ревiзiйної 

комiсiї 
Ракович Н.О. 

н/д н/д 
н/д 

0 



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 

Зміст інформації: 

Ракович Наталiя Олександрiвна (не надала згоди на розкриття паспортних даних) призначена на посаду члена ревiзiйної комiсiї рiшенням 
правлiння ПАТ «Укрзалiзниця» вiд 10.02.2016 (протокол № 6) строком на 3 роки. Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0,0%. 
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Є представником акцiонера – ПАТ «Укрзалiзниця» (розмiр пакету акцiй – 100 
%). Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом останнiх п’яти рокiв: начальник вiддiлу з контролю за фiнансово-господарською дiяльнiстю 
структурних пiдроздiлiв управлiння контролю та внутрiшнього аудиту фiнансово-господарської дiяльностi структурних пiдроздiлiв Головного 
управлiння контролю та внутрiшнього аудиту Державної адмiнiстрацiї залiзничного транспорту України, начальник вiддiлу контролю за 
фiнансово-господарською дiяльнiстю структурних пiдроздiлiв управлiння контролю фiнансово-господарської дiяльностi Департаменту 
внутрiшнього контролю ПАТ «Укрзалiзниця». 

10.02.2016 призначено 
член ревiзiйної 

комiсiї 
Боїла I.В. 

н/д н/д 
н/д 

0 

Зміст інформації: 

Боїла Iгор Васильович (не надав згоди на розкриття паспортних даних) призначений на посаду члена ревiзiйної комiсiї рiшенням правлiння 
ПАТ «Укрзалiзниця» вiд 10.02.2016 (протокол № 6) строком на 3 роки. Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0,0%. Непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Є представником акцiонера – ПАТ «Укрзалiзниця» (розмiр пакету акцiй – 100 %). Iншi 
посади, якi обiймала ця особа протягом останнiх п’яти рокiв: заступник начальника вiддiлу з контролю за фiнансово-господарською дiяльнiстю 
Львiвського регiонального управлiння контролю та внутрiшнього аудиту Головного управлiння контролю та внутрiшнього аудиту Державної 
адмiнiстрацiї залiзничного транспорту України, заступник начальника вiддiлу контролю за фiнансово-господарською дiяльнiстю служби 
контролю та внутрiшнього аудиту регiональної фiлiї «Львiвська залiзниця» ПАТ «Укрзалiзниця». 

10.02.2016 призначено 
член ревiзiйної 

комiсiї 
Гайдай С.Г. 

н/д н/д 
н/д 

0 

Зміст інформації: 

Гайдай Свiтлана Григорiвна (не надала згоди на розкриття паспортних даних) призначена члена ревiзiйної комiсiї рiшенням правлiння ПАТ 
«Укрзалiзниця» вiд 10.02.2016 (протокол № 6) строком на 3 роки. Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0,0%. Непогашеної судимостi 



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 

за корисливi та посадовi злочини не має. Є представником акцiонера – ПАТ «Укрзалiзниця» (розмiр пакету акцiй – 100 %). Iншi посади, якi 
обiймала ця особа протягом останнiх п’яти рокiв: заступник начальника вiддiлу планування i контролю капiтальних вкладень планово-
економiчного управлiння Головного управлiння капiтальних вкладень, начальник вiддiлу поточного планування i аналiзу виконання 
капiтальних вкладень та ремонтiв Управлiння капiтальних вкладень Державної адмiнiстрацiї залiзничного транспорту України, начальник 
вiддiлу поточного планування i аналiзу виконання капiтальних вкладень та ремонтiв Департаменту капiтальних вкладень ПАТ «Укрзалiзниця». 

10.02.2016 
припинено 

повноваження 
Член наглядової 

ради 
Стаяченко О.Л. 

н/д н/д 
н/д 

0 

Зміст інформації: 

Повноваження члена ревiзiйної Стаяченко О.Л. комiсiї припинено за рiшенням правлiння ПАТ «Укрзалiзниця» вiд 10.02.2016 р. (протокол № 
6). Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0 %. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 

 


