
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 
Олександрiвна 

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

  М.П.  
26.04.2017 

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

нерухомістю) емітента 

I. Загальні відомості 

1. Повне найменування емітента 

Публiчне акцiонерне товариство "Львiвський iзоляторний завод" 

2. Організаційно-правова форма 

Публічне акціонерне товариство 

3. Місцезнаходження 

79066, м. Львiв, вул. Зелена, 301 

4. Код за ЄДРПОУ 

00111159 

5. Міжміський код та телефон, факс 

032/298-96-96 032/298-96-96 

6. Електронна поштова адреса 

liz@energyglass.com.ua 
 

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

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 27.04.2017 

 (дата) 

2. Повідомлення опубліковано у* № 81 Газета "Вiдомостi НКЦПФР" 28.04.2017 

 (номер та найменування офіційного друкованого 
видання) (дата) 

3. Повідомлення розміщено на 
сторінці http://www.liz.bfg.lviv.ua/ в мережі Інтернет 27.04.2017 

 (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 

26.04.2017 припинено 
повноваження 

Голова 
Наглядової 

ради 

Представник МК "Вiолi 
Комершел Iнк" 058384 49.75 

Зміст інформації: 

Вiдповiдно до рiшення Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "ЛIЗ" (протокол вiд 26.04.2017 р) вiдбулись змiни у складi посадових осiб, а саме: 
припинено повноваження представника акцiонера МК "Вiолi Комершел Iнк"  
перебував на посадi 2 роки. Частка акцiонера в статутному капiталi 49,75 % , що становить 6 915320 грн 
Непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має. 

26.04.2017 припинено 
повноваження 

член 
Наглядової 

ради 

ТзОВ "Львiвська 
iзоляторна компанiя" 30823262 23.02 

Зміст інформації: 

Вiдповiдно до рiшення Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "ЛIЗ" (протокол вiд 26.04.2017 р) вiдбулись змiни у складi посадових осiб, а саме: 
припинено повноваження представника акцiонера ТзОВ "Львiвська iзоляторна компанiя", перебував на посадi 2 роки. Частка акцiонера в 
статутному капiталi  
23,02 % , що становить 3200490 грн. Непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має. 

26.04.2017 припинено 
повноваження 

член 
Наглядової 

ради 

Компанiя "КЛЕВЕРЕЙЛ 
ЛIМIТЕД"  105915 9.93 

Зміст інформації: 

Вiдповiдно до рiшення Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "ЛIЗ" (протокол вiд 26.04.2017 р) вiдбулись змiни у складi посадових осiб, а саме: 



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 

припинено повноваження представника акцiонера Компанiї "КЛЕВЕРЕЙЛ ЛIМIТЕД", перебував на посадi 2 роки. Частка акцiонера в 
статутному капiталi 9,93 % , що  
становить 1381000 грн. Непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має. 

26.04.2017 обрано 
член 

Наглядової 
ради 

Динiк Оксана Вiкторiвна 
ЕМ 1666865 

08.04.2000 Лисичанський МВ УМВС України у 
Луганськiй областi 

0 

Зміст інформації: 

- обрано члена Наглядової ради Динiк Оксана Вiкторiвна, акцiями Товариства не володiє, паспорт ЕМ 1666865, виданий 08.04.2000 
Лисичанський МВ УМВС України у Луганськiй областi, представник акцiонера ТзОВ "Львiвська iзоляторна компанiя", що володiє 23,02 % 
Статного капiталу , що становить 3200490 грн на строк 3 роки. 
Непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має. 

26.04.2017 обрано 
член 

Наглядової 
ради  

Стадник Олексiй 
Михайлович 

КА 283132 
15.10.1996 Залiзничний РВ УМВС України в Львiвськiй 

областi 
0.000071 

Зміст інформації: 

Вiдповiдно до рiшення Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "ЛIЗ" (протокол вiд 26.04.2017 р)  
вiдбулися змiни у складi посадових осiб, а саме: обрано акцiонера до складу Наглядової ради Стадника Олексiя Михайловича на строк 3 роки. 
Частка акцiонера в статутному капiталi 0,000071 % , що становить 10 грн. Непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має. 

26.04.2017 обрано 
член 

Наглядової 
ради  

Хомяк Юрiй 
Олександрович 

КА 964053 
10.11.2002 Шевченкiвський РВ ЛМУ УМВС України у 

Львiвськiй областi  
0.000071 

Зміст інформації: 

Вiдповiдно до рiшення Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "ЛIЗ" (протокол вiд 26.04.2017 р)  



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 

вiдбулися змiни у складi посадових осiб, а саме: обрано акцiонера до складу Наглядової ради 
акцiонера Хомяка Юрiя Олександровича на строк 3 роки. Частка акцiонера в статутному капiталi 0,000071 % , що становить 10 грн. 
Непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має. 

26.04.2017 припинено 
повноваження 

член 
Ревiзiйної 

комiсiї 

Стадник Олексiй 
Михайлович 

КА 283132 
15.10.1996 Залiзничний РВ УМВС України в Львiвськiй 

областi 
0.000071 

Зміст інформації: 

Вiдповiдно до рiшення Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "ЛIЗ" (протокол вiд 26.04.2017 р)  
вiдбулися змiни у складi посадових осiб, а саме: припинено повноваження члена Ревiзiйної комiсiї Стадника Олексiя Михайловича, термiн дiї 
повноважень 2 роки. Частка акцiонера в статутному капiталi 0,000071 % , що становить 10 грн. Непогашеної судимостi за посадовi та корисливi 
злочини не має. 

26.04.2017 припинено 
повноваження 

член 
Ревiзiйної 

окмiсiї 
Забута Iгор Борисович 

СР 611213 
31.07.1999 Рiвненським МВ УМВС України у 

Рiвненськiй обл 
0.000071 

Зміст інформації: 

Вiдповiдно до рiшення Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "ЛIЗ" (протокол вiд 26.04.2017 р)  
вiдбулися змiни у складi посадових осiб, а саме: припинено повноваження члена Ревiзiйної комiсiї 
Забути Iгоря Борисовича, термiн дiї повноважень 2 роки. Частка акцiонера в статутному 
капiталi 0,000071 % , що становить 10 грн. Непогашеної судимостi за посадовi та корисливi  
злочини не має. 

26.04.2017 обрано 
член 

Ревiзiйної 
комiсiї 

Забута Iгор Борисович 
СР 611213 

31.07.1999 Рiвненський МВ УМВС України у 
Рiвненськiй обл 

0.000071 



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: 

Вiдповiдно до рiшення Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "ЛIЗ" (протокол вiд 26.04.2017 р)  
вiдбулися змiни у складi посадових осiб, а саме: обрано на посаду члена Ревiзiйної комiсiї 
акцiонера Забуту Iгоря Борисовича, на строк 3 роки. Частка акцiонера в статутному 
капiталi 0,000071 % , що становить 10 грн. Непогашеної судимостi за посадовi та корисливi  
злочини не має. 

26.04.2017 обрано 
член 

Ревiзiйної 
комiсiї 

Артамонова Надiя 
Iванiвна 

КА 585720 
07.10.1997 Галицький РВ ЛМУ УМВС України у 

Львiвськiй областi  
0.0035 

Зміст інформації: 

Вiдповiдно до рiшення Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "ЛIЗ" (протокол вiд 26.04.2017 р)  
вiдбулися змiни у складi посадових осiб, а саме: обрано на посаду члена Ревiзiйної комiсiї 
акцiонера Артамонову Надiю Iванiвну, на строк 3 роки. Частка акцiонера в статутному 
капiталi 0,0035 % , що становить 500 грн. Непогашеної судимостi за посадовi та корисливi  
злочини не має. 
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