
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. 

  

  
Генеральний директор       Мироненко Людмила 

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

  
    М.П.   17.05.2017 
        (дата) 
          
  

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

  
I. Загальні відомості 

  
1. Повне найменування емітента   ПУБЛІЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

"ЛЬВІВСЬКИЙ ІЗОЛЯТОРНИЙ ЗАВОД" 
  
2. Організаційно-правова форма   Публічне акціонерне товариство 
  
3. Місцезнаходження   79066, м.Львів, м.Львiв, вул.Зелена, 301 
  
4. Код за ЄДРПОУ   00111159 
  
5. Міжміський код та телефон, факс   (0322) 270-75-94, 270-75-94 
  
6. Електронна поштова адреса   liz@energyglass.com.ua 
  

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

  
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії   16.05.2017 
    (дата) 
2. Повідомлення опубліковано у 
* 

  №91, Газета "Відомості НКЦПФР"   17.05.2017 

    (номер та найменування офіційного 
друкованого видання) 

  (дата) 

3. Повідомлення розміщено на 
сторінці 

  http://www.liz.bfg.lviv.ua/ 

    (адреса сторінки) 
в мережі Інтернет   17.05.2017       
    (дата)       
  
* Зазначається при поданні до Комісії.   



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 

Паспортні дані фізичної особи 
(серія, номер, дата видачі, 

орган, який видав)** або код за 
ЄДРПОУ юридичної особи 

Розмір частки в 
статутному капіталі 

емітента (у 
відсотках) 

1 2 3 4 5 6 
16.05.2017 Обрано Голова наглядової ради Хомяк Юрiй Олександрович КА, 964053, 10.11.2002, 

Шевченкiвський РВ ЛМУ 
УМВС України у Львiвськiй 
обл. 

0,000070 

Зміст інформації: 
Вiдповiдно до рiшення Наглядової ради Товариства від 16.05.2017року, обрано Голову наглядової ради Товариства Хомяка Юрiя Олександровича, паспорт КА 964053, 
виданий  10.11.2002р., Шевченкiвський РВ ЛМУ УМВС України у Львiвськiй обл. Обрано строком на 3 роки. Частка акцiонера в статутному капiталi 0,000071 % , що 
становить 10,00 грн. Непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має. 

 
* Окремо вказуються особи, які звільняються та призначаються (обираються або припиняють повноваження) на кожну посаду. 
** Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. 
Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ 
Версія 09.07.04  (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXVII 

 

 


