
Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію) 

 
28.12.2020 

(дата реєстрації емітентом електронного документа) 

№ 0025 

(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). 

 

Тимчасово здійснюючий 

повноваження генерального 

директора 

 

 

 

Стадницький Олександр Михайлович 
(посада)  (підпис)  (прізвище та ініціали керівника або уповноваженої 

особи емітента) 

 

 
 

 

 

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 28.12.2020 

 (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 

28.12.2020 припинено 

повноваження 

Член ревізійної комісії Боїла Ігор Васильович  0 

Зміст інформації: 

Рішенням акціонера приватного акціонерного товариства "Львівський локомотиворемонтний завод" від 28.12.2020 № 53/2020-1/9, прийнятим на засіданні правління АТ 

«Укрзалізниця» (протокол від 10.12.2020 № Ц-45/114 Ком.т.), достроково припинено повноваження члена ревізійної комісії "Львівський локомотиворемонтний завод" 

Боїли Ігоря Васильовича. Часткою в статутному капіталі не володіє. Згоди на розкриття паспортних даних не надано. Непогашеної судимості за корисливі злочини не має. 

Перебував на посаді з 18.11.2019. 

 

28.12.2020 обрано Член ревізійної комісії Завійський Михайло Миколайович  0 

Зміст інформації: 

Рішенням акціонера приватного акціонерного товариства "Львівський локомотиворемонтний завод" від 28.12.2020 № 53/2020-1/9, прийнятим на засіданні правління АТ 

«Укрзалізниця» (протокол від 10.12.2020 № Ц-45/114 Ком.т.), обрано членом ревізійної комісії  Завійського Михайла Миколайовича строком на три роки з наступного дня 

після оформлення відповідного рішення акціонера. Часткою в статутному капіталі не володіє. Згоди на розкриття паспортних даних не надано. Непогашеної судимості за 

корисливі злочини не має. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: начальник управління економічної безпеки ПІІ «РН-Україна», директор з 

адміністративних питань ТОВ «Рекурсія», виконавчий директор ТОВ «Самотем Україна», провідний адміністратор систем технічного захисту інформації АТ 

«Укрзалізниця». 

28.12.2020 обрано Член ревізійної комісії Панько Галина Зеновіївна  0 

Зміст інформації: 

Рішенням акціонера приватного акціонерного товариства "Львівський локомотиворемонтний завод" від 28.12.2020 № 53/2020-1/9, прийнятим на засіданні правління АТ 

«Укрзалізниця» (протокол від 10.12.2020 № Ц-45/114 Ком.т.), обрано членом ревізійної комісії  Панько Галину Зеновіївну строком на три роки з наступного дня після 

оформлення відповідного рішення акціонера. Часткою в статутному капіталі не володіє. Згоди на розкриття паспортних даних не надано. Непогашеної судимості за 

корисливі злочини не має. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: 

Начальник відділу внутрішнього аудиту служби контролю та  внутрішнього аудиту  РФ «Львівська залізниця», начальник відділу, заступник начальника управління 

внутрішнього аудиту  та контролю РФ «Львівська залізниця» Департаменту внутрішнього аудиту та контролю АТ «Укрзалізниця». 

 


