
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.   19.07.2017 
        (дата) 
          
  

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

  
I. Загальні відомості 

  
1. Повне найменування емітента   Приватне акціонерне товариство ПО 

ПУСКУ,НАЛАГОДЖЕННЮ, УДОСКОНАЛЕННЮ 
ТЕХНОЛОГІЇ ТА ЕКСПЛУАТАЦІЇ 
ЕЛЕКТРОСТАНЦІЙ І МЕРЕЖ "ЛЬВІВОРГРЕС" 

  
2. Організаційно-правова форма   Приватне акціонерне товариство 
  
3. Місцезнаходження   79011, м.Львiв, вул.Тютюнників, 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@emitent.net.ua 
  

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

  
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії   18.07.2017 
    (дата) 
2. Повідомлення опубліковано у 
* 

  № 135, Газета "Відомості НКПФР"   20.07.2017 

    (номер та найменування офіційного 
друкованого видання) 

  (дата) 

3. Повідомлення розміщено на 
сторінці 

  www.lvivоrgres.bfg.lviv.ua 

    (адреса сторінки) 
в мережі Інтернет   20.07.2017       
    (дата)       
  
* Зазначається при поданні до Комісії.   



Відомості про зміну типу акціонерного товариства 
 

№ з/п Дата вчинення дії Повне найменування акціонерного товариства до зміни Повне найменування акціонерного товариства після зміни 
1 2 3 4 

1 18.07.2017 Публічне акціонерне товариство по пуску, налагодженню, 
удосконаленню технології та експлуатації електростанцій і мереж 
"ЛЬВІВОРГРЕС" 

Приватне акціонерне товариство по пуску, налагодженню, 
удосконаленню технології та експлуатації електростанцій і мереж 
"ЛЬВІВОРГРЕС" 

Зміст інформації: 
1. Дата прийняття рішення та найменування уповноваженого органу емітента, що прийняв відповідне рішення: 
26 червня 2017 року на позачергових зборах акціонерів прийняте рішення про зміну типу Товариства з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне 
товариство та зміну найменування "Публічне акціонерне товариство по пуску, налагодженню, удосконаленню технології та експлуатації електростанцій і мереж 
"ЛЬВІВОРГРЕС"" на  "Приватне акціонерне товариство по пуску, налагодженню, удосконаленню технології та експлуатації електростанцій і мереж "ЛЬВІВОРГРЕС"". 
2. Дата державної реєстрації відповідних змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в ЄДР: 18.07.2017р. 
3. Повне найменування акціонерного товариства до зміни: 
Публічне акціонерне товариство по пуску, налагодженню, удосконаленню технології та експлуатації електростанцій і мереж "ЛЬВІВОРГРЕС" 
4. Повне найменування акціонерного товариства після зміни: 
Приватне акціонерне товариство по пуску, налагодженню, удосконаленню технології та експлуатації електростанцій і мереж "ЛЬВІВОРГРЕС" 
Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ 
Версія 09.07.04  (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXVII 

 

 


