
Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

01.04.2020
(дата реєстрації емітентом електронного 
документа)

№ 0018
(вихідний реєстраційний номер 
електронного документа)

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог 
Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням 
Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, 
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із 
змінами).

Т.в.о. Голови правлiння
Стадницький Олександр

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

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

І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента
Приватне акціонерне товариство "Львівський локомотиворемонтний завод"

2. Організаційно-правова форма
Приватне акціонерне товариство

3. Місцезнаходження
79018 Львів, Залізнична ,1А

4. Ідентифікаційний код юридичної особи
00740599

5. Міжміський код та телефон, факс
0322349222, 0322332455

6. Адреса електронної пошти
info@lvivlrz.com



7. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру 
осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює оприлюднення регульованої інформації від 
імені учасника фондового ринку

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

Повідомлення розміщено на власному 
веб-сайті учасника фондового ринку www.lvivlrz.com 01.04.2020

(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 або повне

найменування юридичної особи

Ідентифікаційний
код юридичної

особи

Розмір частки в
статутному капіталі

емітента (у відсотках)

1 2 3 4 5 6
01.04.2020 обрано Член правління Стадницький Олександр Михайлович 0

Зміст інформації:
Відповідно до пунктів 8, 9 частини другої статті 52, частини п'ятої статті 58 Закону України "Про акціонерні товариства", пункту 2 частини першої та частини другої
статті 23 Кодексу законів про працю України, пункту 29 Контракту № 54-1/12-5 від 26 липня 2019 року, продовжено строк дії контракту № 54-1/12-5 від 26 липня 2019
року, укладеного з Членом правління ПрАТ "ЛЛРЗ" Стадницьким Олександром Михайловичем до 30 червня 2020 року включно з укладенням додаткової угоди. (Підстава
- Протокол засідання Наглядової ради ПрАТ "ЛЛРЗ" № 4/2020 від 26.03.2020, отриманий підприємством 31.03.2020).


