
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 прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів 

№ з/п Дата прийняття рішення 
Гранична сукупність 

вартості правочинів (тис. 
грн) 

Вартість активів емітента за 
даними останньої річної 

фінансової звітності (тис. грн) 

Співвідношення граничної сукупності 
вартості правочинів до вартості 

активів емітента за даними останньої 
річної фінансової звітності (у відсотках) 

1 2 3 4 5 

1 27.04.2017 50000000 18445 271 

Зміст інформації: 

Вiдповiдно до рiшення Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "ЛIЗ" (протокол вiд 26.04.2017 р), прийнято рiшення про попереднє 
схваленнязначних правочинiв (в тому числi i з заiнтересованими особами), ринкова вартiсть не визначалась, оцiночна вартiсть майна або 
послуг, що є 
їх предметом, перевищує 25 та 50 вiдсоткiв вартостi активiв Товариства за даними рiчної фiнансової звiтностi Товариства за 2016 рiк, якi 
можуть вчинятися Товариством протягом перiоду з 26.04.2017 року по 26.04.2018 року (включно). Вартiсть чистих активiв на 31.12.2016 
становить 18445000, 00грн , гранична сума угод 50 000 000,00 грн. Спiввiдношення до вартостi активiв – 271% Характер значних правочинiв 
наступний: договори купiвлi-продажу нерухомого майна Товариства розташованого за адресою м.Львiв, вул.Зелена, 301, договори купiвлi-
продажу (поставки, мiни тощо) рухомого майна (обладнання, устаткування, матерiалiв тощо) Товариства граничною сукупною вартiстю 50 000 
000 грн.; договори купiвлi-продажу, поставки, комiсiї продукцiї, товарiв, договори оренди, позички, послуг, перевезення, 
транспортногоекспедирування, зберiгання, страхування, доручення, кредиту, застави, iпотеки, вiдкриття банкiвських рахункiв, депозитiв, 
енергопостачання, водопостачання, поставки граничною сукупною вартiстю 50 000 000 грн. Надати повноваження на укладення значних 
правочинiв Генеральному директору Товариства або уповноваженiй ним особi. 
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