
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       Мисак Йосиф Степанович  

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

  М.П.  
17.10.2016 

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

нерухомістю) емітента 

I. Загальні відомості 

1. Повне найменування емітента 

Публiчне акцiонерне товариство по пуску, налагодженню, удосконаленню технологiй та 
експлуатацiй i мереж "ЛЬВIВОРГРЕС" 

2. Організаційно-правова форма 

Публічне акціонерне товариство 

3. Місцезнаходження 

79011, Львiв, вул.Тютюнникiв,буд.55 

4. Код за ЄДРПОУ 

00128504 

5. Міжміський код та телефон, факс 

(032) 294-87-48 (032) 276-01-32 

6. Електронна поштова адреса 

lvivorgres@mail.lviv.ua 
 

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

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 11.10.2016 

 (дата) 

2. Повідомлення опубліковано у* № 191 Бюлетень "Цiннi папер України" 12.10.2016 

 (номер та найменування офіційного друкованого 
видання) (дата) 

3. Повідомлення розміщено на 
сторінці http://lvivorgres.bfg.lviv.ua/ в мережі Інтернет 12.10.2016 

 (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 

10.10.2016 припинено 
повноваження 

Член 
Ревiзiйної 

комiсiї  

Тимофiїв Роман 
Михайлович 

СЕ 304925 
03.11.2004 Коломийським МВ УМВСУ у Iв-.Франк. 

обл. 
0.0002 

Зміст інформації: 

Вiдповiдно до заяви Тимофiїва Р.М. вiд 01.09.2016 року припинено його повноваження як члена Ревiзiйної комiсiї з 10.10.2016 року 
Частка у Статутному капiталi Товариства складає 1 штуку простих iменних акцiй, що складає у грошовому еквiвалентi 5 грн. 
На займанiй посадi перебував з 18.03.2016 року. 
Непогашеної судимостi за злочини, вчиненi з корисливих мотивiв, чи злочини у сферi господарської, службової дiяльностi у посадової особи 
немає. 
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