
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.  
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 по пуску, налагодженню, удосконаленню технологiй та 
експлуатацiй i мереж "ЛЬВIВОРГРЕС" 

2. Організаційно-правова форма 

Публічне акціонерне товариство 

3. Місцезнаходження 

79011, м.Львiв, Тютюнникiв, буд.55 

4. Код за ЄДРПОУ 

00128504 

5. Міжміський код та телефон, факс 

0322760137 0322760137 

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 25.04.2017 

 (дата) 

2. Повідомлення опубліковано у* 79 Вiдомостi НКЦПФР 26.04.2017 

 (номер та найменування офіційного друкованого 
видання) (дата) 

3. Повідомлення розміщено на 
сторінці http://lvivorgres.bfg.lviv.ua/ в мережі Інтернет 25.04.2017 

 (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 

21.04.2017 припинено 
повноваження 

Голова 
Наглядовоїї 

ради 

Розумний Богдан 
Дмитрович   5.4666 

Зміст інформації: 

Вiдповiдно до протоколу №1 вiд 21.04.2017 року Загальних зборiв акцiонерiв вiдбулися змiни у персональному складi посадових осiб 
Товариства, а саме: 
Звiльнено члена Наглядової ради Товариства Розумного Богдана Дмитровича. 
Частка у Статутному капiталi Товариства складає 35 965 штук простих iменних акцiй, що складає у грошовому еквiвалентi 179 825,00 грн.особа 
не дала згоди на розкриття паспортних даних 
Непогашеної судимостi за злочини, вчиненi з корисливих мотивiв, чи злочини у сферi господарської, службової дiяльностi у посадової особи 
немає. 

21.04.2017 обрано 
Голова 

Наглядовоїї 
ради 

Кавич Iгор Євгенович  14.2742 

Зміст інформації: 

Вiдповiдно до протоколу №1 вiд 21.04.2017року Загальних зборiв акцiонерiв вiдбулися змiни у персональному складi посадових осiб 
Товариства, а саме: 
Обрано члена Наглядової ради Товариства Кавича Iгора Євгеновича.Протоколом №1 засiдання Наглядової ради Кавича Iгора Євгеновича 
обрано Головою Наглядової ради. 
Частка у Статутному капiталi Товариства складає 93 911 штук простих iменних акцiй, що складає у грошовому еквiвалентi  
469 555,00грн.особа не дала згоди на розкриття паспортних даних 
Непогашеної судимостi за злочини, вчиненi з корисливих мотивiв, чи злочини у сферi господарської, службової дiяльностi у посадової особи 



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 

немає. 

21.04.2017 припинено 
повноваження 

Член 
Наглядової 

ради  
Мисак Степан Йосифович   1.5906 

Зміст інформації: 

Вiдповiдно до протоколу №1 вiд 21.04.2017 року Загальних зборiв акцiонерiв вiдбулися змiни у персональному складi посадових осiб 
Товариства, а саме: 
Звiльнено члена Наглядової ради Товариства Мисака Степана Йосифовича. 
Частка у Статутному капiталi Товариства складає 10 465 штук простих iменних акцiй, що складає у грошовому еквiвалентi 52 325,00 грн.особа 
не дала згоди на розкриття паспортних даних. 
Непогашеної судимостi за злочини, вчиненi з корисливих мотивiв, чи злочини у сферi господарської, службової дiяльностi у посадової особи 
немає. 

21.04.2017 припинено 
повноваження 

Член 
Наглядової 

ради  

Боднарук Оксана 
Дмитрiвна  4.9908 

Зміст інформації: 

Вiдповiдно до протоколу №1 вiд 21.04.2017 року Загальних зборiв акцiонерiв вiдбулися змiни у персональному складi посадових осiб 
Товариства, а саме: 
припинено повноваження члена Наглядової ради Товариства Боднарук Оксану Дмитрiвну. 
Частка у Статутному капiталi Товариства складає 32 835 штук простих iменних акцiй, що складає у грошовому еквiвалентi 164 175,00грн.особа 
не дала згоди на розкриття паспортних даних 
Непогашеної судимостi за злочини, вчиненi з корисливих мотивiв, чи злочини у сферi господарської, службової дiяльностi у посадової особи 
немає. 

21.04.2017 припинено Член Кавич Iгор Євгенович  14.2742 



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 

повноваження Наглядової 
ради  

Зміст інформації: 

Вiдповiдно до протоколу №1 вiд 21.04.2017 року Загальних зборiв акцiонерiв вiдбулися змiни у персональному складi посадових осiб 
Товариства, а саме: 
припинено повноваження члена Наглядової ради Товариства Кавича Iгора Євгеновича. 
Частка у Статутному капiталi Товариства складає 93 911 штук простих iменних акцiй, що складає у грошовому еквiвалентi 469 555,00грн. особа 
не дала згоди на розкриття паспортних даних 
Непогашеної судимостi за злочини, вчиненi з корисливих мотивiв, чи злочини у сферi господарської, службової дiяльностi у посадової особи 
немає. 

21.04.2017 припинено 
повноваження 

Член 
Наглядової 

ради 

Бєлозьоров Олексiй 
Станiславович  0.4602 

Зміст інформації: 

Вiдповiдно до протоколу №1 вiд 21.04.2017року Загальних зборiв акцiонерiв вiдбулися змiни у персональному складi посадових осiб 
Товариства, а саме: 
припинено повноваження члена Наглядової ради Бєлозьорова Олексiя Станiславовича  
Частка у Статутному капiталi Товариства складає 3 028 штук простих iменних акцiй, що складає у грошовому еквiвалентi 15 140,00 грн. особа 
не дала згоди на розкриття паспортних даних 
Непогашеної судимостi за злочини, вчиненi з корисливих мотивiв, чи злочини у сферi господарської, службової дiяльностi у посадової особи 
немає. 

21.04.2017 обрано 
Член 

Наглядової 
ради 

Розумний Богдан 
Дмитрович   5.4666 



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 протоколу №1 вiд 18.03.2016 року Загальних зборiв акцiонерiв вiдбулися змiни у персональному складi посадових осiб 
Товариства, а саме: 
Обрано члена Наглядової ради Товариства Розумного Богдана Дмитровича. 
Частка у Статутному капiталi Товариства складає 35 965 штук простих iменних акцiй, що складає у грошовому еквiвалентi 179 825,00грн. особа 
не дала згоди на розкриття паспортних даних 
Непогашеної судимостi за злочини, вчиненi з корисливих мотивiв, чи злочини у сферi господарської, службової дiяльностi у посадової особи 
немає. 

21.04.2017 обрано 
Член 

Наглядової 
ради  

Мисак Степан Йосифович   1.5906 

Зміст інформації: 

Вiдповiдно до протоколу №1 вiд 21.04.2017року Загальних зборiв акцiонерiв вiдбулися змiни у персональному складi посадових осiб 
Товариства, а саме: 
Обрано члена Наглядової ради Товариства Мисака Степана Йосифовича. 
Частка у Статутному капiталi Товариства складає 10 465 штук простих iменних акцiй, що складає у грошовому еквiвалентi 52 325,00 грн. особа 
не дала згоди на розкриття паспортних даних 
Непогашеної судимостi за злочини, вчиненi з корисливих мотивiв, чи злочини у сферi господарської, службової дiяльностi у посадової особи 
немає. 

21.04.2017 обрано 
Секретар 

Наглядової 
ради  

Боднарук Оксана 
Дмитрiвна  4.9908 

Зміст інформації: 

Вiдповiдно до протоколу №1 вiд 21.04.2017року Загальних зборiв акцiонерiв вiдбулися змiни у персональному складi посадових осiб 



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 

Товариства, а саме: 
Обрано члена Наглядової ради Товариства Боднарук Оксану Дмитрiвну. Протоколом №1 засiдання Наглядової ради Боднарук Оксану 
Дмитрiвну обрано секретарем Наглядової ради Товариства. 
Частка у Статутному капiталi Товариства складає 32 835 штук простих iменних акцiй, що складає у грошовому еквiвалентi  
164 175,00грн. особа не дала згоди на розкриття паспортних даних. Непогашеної судимостi за злочини, вчиненi з корисливих мотивiв, чи 
злочини у сферi господарської, службової дiяльностi у посадової особи немає. 

21.04.2017 обрано 
Член 

Наглядової 
ради 

Навроцький Богдан Лукич  5.7997 

Зміст інформації: 

Вiдповiдно до протоколу №1 вiд 21.04.2017року Загальних зборiв акцiонерiв вiдбулися змiни у персональному складi посадових осiб 
Товариства, а саме: 
Обрано членом Наглядової ради Навроцького Богдана Лукича. 
Частка у Статутному капiталi Товариства складає 38 157 штук простих iменних акцiй, що складає у грошовому еквiвалентi 190 785,00грн. особа 
не дала згоди на розкриття паспортних даних 
Непогашеної судимостi за злочини, вчиненi з корисливих мотивiв, чи злочини у сферi господарської, службової дiяльностi у посадової особи 
немає. 

21.04.2017 припинено 
повноваження 

Голова 
Ревiзiйної 

комiсiї 
Навроцький Богдан Лукич  5.7997 

Зміст інформації: 

Вiдповiдно до протоколу №1 вiд 21.04.2017 року Загальних зборiв акцiонерiв вiдбулися змiни у персональному складi посадових осiб 
Товариства, а саме: 
припинено повноваження голови Ревiзiйної комiсiї Навроцького Богдана Лукича. 



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 

Частка у Статутному капiталi Товариства складає 38 157 штук простих iменних акцiй, що складає у грошовому еквiвалентi 190 785,00грн. особа 
не дала згоди на розкриття паспортних даних 
Непогашеної судимостi за злочини, вчиненi з корисливих мотивiв, чи злочини у сферi господарської, службової дiяльностi у посадової особи 
немає. 

21.04.2017 припинено 
повноваження 

Член 
Ревiзiйної 

комiсiї  
Мисак Мар’яна Йосифiвна   9 

Зміст інформації: 

Вiдповiдно до протоколу №1 вiд 21.04.2017 року Загальних зборiв акцiонерiв вiдбулися змiни у персональному складi посадових осiб 
Товариства, а саме: 
припинено повноваження членаРевiзiйної комiсiї Мисак Мар’яни Йосифiвни. 
Частка у Статутному капiталi Товариства складає 9000штук простих iменних акцiй, що складає у грошовому еквiвалентi 45 000,00 грн. особа не 
дала згоди на розкриття паспортних даних 
Непогашеної судимостi за злочини, вчиненi з корисливих мотивiв, чи злочини у сферi господарської, службової дiяльностi у посадової особи 
немає. 

21.04.2017 обрано 
Член 

Ревiзiйної 
комiсiї 

Вишневська Тетяна 
Олександрiвна  0.000456 

Зміст інформації: 

Вiдповiдно до протоколу №1 вiд 21.04.2017року Загальних зборiв акцiонерiв вiдбулися змiни у персональному складi посадових осiб 
Товариства, а саме: 
Обрано голову Ревiзiйної комiсiї Вишневську Тетяну Олександрiвну. особа не дала згоди на розкриття паспортних даних 
Частка у Статутному капiталi Товариства складає 3 штуки простих iменних акцiй, що складає у грошовому еквiвалентi 15,00грн. 
Непогашеної судимостi за злочини, вчиненi з корисливих мотивiв, чи злочини у сферi господарської, службової дiяльностi у посадової особи 



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 

немає. 

21.04.2017 обрано 
Голова 

Ревiзiйної 
комiсiї 

Демчук Ярослав 
Дмитрович  0.04393 

Зміст інформації: 

Вiдповiдно до протоколу №1 вiд 21.04.2017року Загальних зборiв акцiонерiв вiдбулися змiни у персональному складi посадових осiб 
Товариства, а саме: 
Обрано членом Ревiзiйної комiсiї Демчука Ярослава Дмитровича. Протоколом №1 засiдання Ревiзiйної комiсiї Демчука Ярослава Дмитровича 
обрано Головою Ревiзiйної комiсiї.  
Частка у Статутному капiталi Товариства складає 289 штуки простих iменних акцiй, що складає у грошовому еквiвалентi 1445,00грн. особа не 
дала згоди на розкриття паспортних даних 
Непогашеної судимостi за злочини, вчиненi з корисливих мотивiв, чи злочини у сферi господарської, службової дiяльностi у посадової особи 
немає. 

21.04.2017 обрано 
Секретар 
Ревiзiйної 

комiсiї  

Невмержицька Мар’яна 
Йосифiвна   1.368 

Зміст інформації: 

Вiдповiдно до протоколу №1 вiд 21.04.2017 року Загальних зборiв акцiонерiв вiдбулися змiни у персональному складi посадових осiб 
Товариства, а саме: 
обрано членом Ревiзiйної комiсiї Невмержицьку Мар’яну Йосифiвну. Протоколом №1 засiдання Ревiзiйної комiсiї Невмержицьку Мар’яну 
Йосифiвну обрано Секретарем Ревiзiйної комiсiї. особа не дала згоди на розкриття паспортних даних 
Частка у Статутному капiталi Товариства складає 9000штук простих iменних акцiй, що складає у грошовому еквiвалентi 45 000,00 грн. 
Непогашеної судимостi за злочини, вчиненi з корисливих мотивiв, чи злочини у сферi господарської, службової дiяльностi у посадової особи 
немає. 
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