
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.  
 

Голова правлiння       Перун Роман Ярославович 

(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 завод залiзобетонних виробiв № 2,,  
2. Організаційно-правова форма 

Публічне акціонерне товариство 

3. Місцезнаходження 

79024, мiсто Львiв, Польова,44 

4. Код за ЄДРПОУ 

01268101 

5. Міжміський код та телефон, факс 

( 032 ) 294-04-69 ( 032) 294-03-69 

6. Електронна поштова адреса 

lzzbv_2@bfg.lviv.ua  
  

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

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 26.04.2017 

 (дата) 
2. Повідомлення опубліковано у* № 80 Вiдомостi НКЦПФР 27.04.2017 

 
(номер та найменування офіційного друкованого 

видання) (дата) 

3. Повідомлення розміщено на 
сторінці http://www.lzzbv2.bfg.lviv.ua/ в мережі 

Інтернет 26.04.2017 

 (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 

25.04.2017 припинено 
повноваження 

Голова 
правлiння Перун Роман Ярославович 

КВ 683241 
19.07.2001 Франкiвським РВ УМВС України у 

Львiвськiй обл. 
1.11 

Зміст інформації: 

За рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв Товариства вiд 25.04.2017р.( Протокол № 8/24 вiд 25.04.2017р.),вносяться наступнi змiни в складi 
посадових осiб: 
З 25.04.2017р., в зв язку iз закiнченням термiну обрання, припинено повноваження: 
Голови правлiння - Перуна Романа Ярославовича ( Паспорт Серiя КВ № 683241, виданий Франкiвським РВ УМВС України у Львiвськiй 
обл.19.07.2001р) 
Остання дата обрання-29.10.2014р.Розмiр частки в статутному капiталi емiтента- 1,11%, 
ЦП- 742,0грн, Непогашеної судимостi за злочини, вчиненi з користивих мотивiв, чи злочини у сферi господарської, службової дiяльностi у 
звiльненої посадової особи Емiтента немає.  

25.04.2017 припинено 
повноваження 

Член 
правлiння 

Ващенко Галина 
Степанiвна  

КА 256605 
05.11.1996 Шевченкiвський РВ ЛМУ УМВС України у 

Львiвськ. обл. 
7.89 

Зміст інформації: 

За рiшенням Загальних Зборiв акцiонерiв Товариства вiд 25.04.2017р. ( Протокол № 8 / 24 вiд 25.04. 2017р.), вносяться наступнi змiни в складi 
посадових осiб :  
З 25.04.2017р. , в зв'язку iз закiнченням термiну обрання, припинено повноваження :  
Члена правлiння – Ващенко Галини Степанiвни (Паспорт Серiя КА № 256605 , виданий Шевченкiвським РВ ЛМУ УМВС України у Львiвськiй 
обл. 05.11.1996 р. )  
Остання дата обрання - 25.04.2014р. Розмiр частки в статутному капiталi емiтента - 7,89% , 



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 

ЦП, - 5300,90 грн .  
Непогашеної судимостi за злочини, вчиненi з корисливих мотивiв, чи злочини у сферi господарської, службової дiяльностi у звiльненої 
посадової особи Емiтента немає 

25.04.2017 припинено 
повноваження 

Член 
правлiння  Горiн Iван Степанович  

КВ 866904 
14.02.2002 Галицьким РВ УМВС України у Львiвськ. 

обл. 
0.79 

Зміст інформації: 

За рiшенням Загальних Зборiв акцiонерiв Товариства вiд 25.04.2017р. ( Протокол № 8 / 24 вiд 25.04. 2017р.), вносяться наступнi змiни в складi 
посадових осiб :  
З 25.04.2017р. , в зв'язку iз закiнченням термiну обрання, припинено повноваження :  
Члена правлiння – Горiна Iвана Степановича ( Паспорт Серiя КВ № 866904 , виданий Галицьким РВ УМВС України у Львiвськiй обл. 
14.02.2002р)  
Остання дата обрання - 25.04.2014р. Розмiр частки в статутному капiталi емiтента - 0,79 % , ЦП, - 528,75 грн .  
Непогашеної судимостi за злочини, вчиненi з корисливих мотивiв, чи злочини у сферi господарської, службової дiяльностi у звiльненої 
посадової особи Емiтента немає. 

25.04.2017 припинено 
повноваження 

Член 
правлiння 

Гельжинська Валентина 
Антонiвна 

КА 496706 
26.08.1997 Личакiвським РВ УМВС України у Львiвс. 

обл. 
2.96 

Зміст інформації: 

За рiшенням Загальних Зборiв акцiонерiв Товариства вiд 25.04.2017р. ( Протокол № 8 / 24 вiд 25.04. 2017р.), вносяться наступнi змiни в складi 
посадових осiб :  
З 25.04.2017р. , в зв'язку iз закiнченням термiну обрання, припинено повноваження :  
Члена правлiння – Гельжинської Валентини Антонiвни ( Паспорт Серiя КА № 496706, виданий Личакiвським РВ УМВС України у Львiвськiй 
обл. 26. 08. 1997р )  



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 

Остання дата обрання - 25.04.2014р. Розмiр частки в статутному капiталi емiтента - 2,96 % , ЦП, - 1991,05 грн .  
Непогашеної судимостi за злочини, вчиненi з корисливих мотивiв, чи злочини у сферi господарської, службової дiяльностi у звiльненої 
посадової особи Емiтента немає 

25.04.2017 припинено 
повноваження 

Член 
правлiння 

Топилко Ярослав 
Володимирович 

КВ 856099 
22.04.2002 Бродiвським РВ УМВС України у Львiвськiй 

обл. 
0.00 

Зміст інформації: 

За рiшенням Загальних Зборiв акцiонерiв Товариства вiд 25.04.2017р. ( Протокол № 8 / 23 вiд 25.04. 2017р.), вносяться наступнi змiни в складi 
посадових осiб :  
З 25.04.2017р. , в зв'язку iз закiнченням термiну обрання, припинено повноваження :  
Члена правлiння – Топилка Ярослава Володимировича ( Паспорт Серiя КВ, №856099, 22.04.2002, Бродiвським РВ УМВС України у Львiвськiй 
обл. )  
Остання дата обрання - 11.06.2015р. Розмiр частки в статутному капiталi емiтента - не володiє , ЦП, - 0,00 грн .  
Непогашеної судимостi за злочини, вчиненi з корисливих мотивiв, чи злочини у сферi господарської, службової дiяльностi у звiльненої 
посадової особи Емiтента немає 

25.04.2017 припинено 
повноваження 

Голова 
Наглядової 

ради  
Топилко Iгор Васильович 

КА 117340 
19.03.1996 Франкiвським РВ УМВС України у 

Львiвськiй обл. 
45.62 

Зміст інформації: 

За рiшенням Загальних Зборiв акцiонерiв Товариства вiд 25.04.2017р. ( Протокол № 8 / 24 вiд 25.04. 2017р.), вносяться наступнi змiни в складi 
посадових осiб :  
З 25.04.2017р. , в зв'язку iз закiнченням термiну обрання, припинено повноваження :  
Голови Наглядової ради – Топилка Iгоря Васильовича (Паспорт Серiя КА № 117340 , виданий Франкiвським РВ УМВС України у Львiвськiй 
обл.. 19.03.1996р )  



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 

Остання дата обрання – 29.10.2014р. Розмiр частки в статутному капiталi емiтента - 45,62 % , ЦП, - 30637,45грн .  
Непогашеної судимостi за злочини, вчиненi з корисливих мотивiв, чи злочини у сферi господарської, службової дiяльностi у звiльненої 
посадової особи Емiтента немає 

25.04.2017 припинено 
повноваження 

Член 
Наглядової 

ради 
Карпин Марiя Михайлiвна 

КА 713515 
15.12.1997 Личакiвським РВ УМВС України у 

Львiвськiй обл. 
0.32 

Зміст інформації: 

За рiшенням Загальних Зборiв акцiонерiв Товариства вiд 25.04.2017р. ( Протокол № 8 / 24 вiд 25.04. 2017р.), вносяться наступнi змiни в складi 
посадових осiб :  
З 25.04.2017р. , в зв'язку iз закiнченням термiну обрання, припинено повноваження :  
Члена Наглядової ради –Карпин Марiї Михайлiвни ( Паспорт Серiя КА № 713515 , виданий Личакiвським РВ УМВС України у Львiвськiй обл.. 
15.12.1997р )  
Остання дата обрання – 25.04.2014р. Розмiр частки в статутному капiталi емiтента - 0,32 % , ЦП, - 211,50грн .  
Непогашеної судимостi за злочини, вчиненi з корисливих мотивiв, чи злочини у сферi господарської, службової дiяльностi у звiльненої 
посадової особи Емiтента немає 

25.04.2017 припинено 
повноваження 

Член 
Наглядової 

ради 

Кашуба Теодор 
Теодозiєвич 

КА 123203 
18.03.1996 Личакiвським РВ УМВС України у 

Львiвськiй обл. 
0.12 

Зміст інформації: 

За рiшенням Загальних Зборiв акцiонерiв Товариства вiд 25.04.2017р. ( Протокол № 8 / 24 вiд 25.04. 2017р.), вносяться наступнi змiни в складi 
посадових осiб :  
З 25.04.2017р. , в зв'язку iз закiнченням термiну обрання, припинено повноваження :  
Члена Наглядової ради – Кашуби Теодора Теодозiєвича ( Паспорт Серiя КА № 123203, виданий Личакiвським РВ УМВС України у Львiвськiй 
обл. 18. 03. 1996р )  



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 

Остання дата обрання – 25.04.2014р. Розмiр частки в статутному капiталi емiтента - 0,12 % , ЦП, - 80,20 грн .  
Непогашеної судимостi за злочини, вчиненi з корисливих мотивiв, чи злочини у сферi господарської, службової дiяльностi у звiльненої 
посадової особи Емiтента немає 

25.04.2017 припинено 
повноваження 

Голова 
Ревiзiйної 

комiсiї 

Вiнницька Марiя 
Богданiвна 

КВ 593180 
11.03.2001 Личакiвським РВ УМВС України у 

Львiвськiй обл. 
0.37 

Зміст інформації: 

За рiшенням Загальних Зборiв акцiонерiв Товариства вiд 25.04.2017р. ( Протокол № 8 / 24 вiд 25.04. 2017р.), вносяться наступнi змiни в складi 
посадових осiб :  
З 25.04.2017р. , в зв'язку iз закiнченням термiну обрання, припинено повноваження :  
Голови Ревiзiйної комiсiї – Вiнницької Марiї Богданiвни ( Паспорт Серiя КВ № 593180 , виданий Личакiвським РВ УМВС України у Львiвськiй 
обл. 11.03. 2001р.)  
Остання дата обрання – 25.04.2014р. Розмiр частки в статутному капiталi емiтента - 0,37 % , ЦП, - 250,70 грн .  
Непогашеної судимостi за злочини, вчиненi з корисливих мотивiв, чи злочини у сферi господарської, службової дiяльностi у звiльненої 
посадової особи Емiтента немає 

25.04.2017 припинено 
повноваження 

Член 
Ревiзiйної 

комiсiї 

Огроднiйчук Марiя 
Михайлiвна 

КА 661653 
10.12.1997 Франкiвським РВ УМВС України у 

Львiвськiй обл. 
0.02 

Зміст інформації: 

За рiшенням Загальних Зборiв акцiонерiв Товариства вiд 25.04.2017р. ( Протокол № 8 / 24 вiд 25.04. 2017р.), вносяться наступнi змiни в складi 
посадових осiб :  
З 25.04.2017р. , в зв'язку iз закiнченням термiну обрання, припинено повноваження :  
Члена Ревiзiйної комiсiї – Огроднiйчук Марiї Михайлiвни (Паспорт Серiя КА № 661653, виданий Франкiвським РВ УМВС України у 
Львiвськiй обл. 10.12.1997р )  



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 

Остання дата обрання – 25.04.2014р. Розмiр частки в статутному капiталi емiтента - 0,02 % , ЦП – 10,50 грн .  
Непогашеної судимостi за злочини, вчиненi з корисливих мотивiв, чи злочини у сферi господарської, службової дiяльностi у звiльненої 
посадової особи Емiтента немає 

25.04.2017 припинено 
повноваження 

Член 
Ревiзiйної 

комiсiї 
Кушнiр Орест Петрович  

КВ 148823 
22.04.1999 Галицьким РВ УМВС України у Львiвськiй 

обл. 
0.001 

Зміст інформації: 

За рiшенням Загальних Зборiв акцiонерiв Товариства вiд 25.04.2017р. ( Протокол № 8 / 24 вiд 25.04. 2017р.), вносяться наступнi змiни в складi 
посадових осiб :  
З 25.04.2017р. , в зв'язку iз закiнченням термiну обрання, припинено повноваження :  
Члена Ревiзiйної комiсiї – Кушнiра Ореста Петровича (Паспорт Серiя КВ № 148823 , виданий Галицьким РВ УМВС України у Львiвськiй обл.. 
22. 04.1999р )  
Остання дата обрання – 25.04.2014р. Розмiр частки в статутному капiталi емiтента - 0,001 % , ЦП – 0,35 грн .  
Непогашеної судимостi за злочини, вчиненi з корисливих мотивiв, чи злочини у сферi господарської, службової дiяльностi у звiльненої 
посадової особи Емiтента немає 

25.04.2017 обрано Голова 
правлiння Перун Роман Ярославович 

КВ 683241 
19.07.2001 Франкiвським РВ УМВС України у 

Львiвськiй обл. 
1.11 

Зміст інформації: 

За рiшенням Загальних Зборiв акцiонерiв Товариства вiд 25.04.2017р. ( Протокол № 8 / 24 вiд 25.04.2017р. ), вносяться наступнi змiни в складi 
посадових осiб :  
З 25.04.2017р Загальними Зборами акцiонерiв Товариства обрано на термiн до 01.05.2020 року наступних посадових осiб :  
Голову правлiння - Перуна Романа Ярославовича ( Паспорт Серiя КВ № 683241 , виданий Франкiвським РВ УМВС України у Львiвськiй обл.. 
19.07. 2001р ).  



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 

Остання дата обрання – 29.10.2014р. Термiн перебування на посадi : голова правлiння ПАТ ,, ЛЗЗБВ № 2,, - з 29.10.2014р. до 25.04.2017р. 
Попередня посада : начальник Формувального цеху ПАТ "ЛЗЗБВ № 2" , Голова Наглядової ради - до 31.10.2014р. 
Загальний стаж керiвної роботи: 19 рокiв. Повноваження та обов'язки посадових осiб регламентуються внутрiшнiми положеннями емiтента..  
Частка в статутному фондi Товариства – 1,11 % ЦП, - 742,0 грн 
Непогашеної судимостi за злочини, вчиненi з корисливих мотивiв, чи злочини у сферi господарської, службової дiяльностi у звiльненої 
посадової особи Емiтента немає 

25.04.2017 обрано Член 
правлiння 

Ващенко Галина 
Степанiвна 

КА 256605 
05.11.1996 Шевченкiвським РВ ЛМУ УМВС України у 

Львiвськiй обл. 
7.89 

Зміст інформації: 

За рiшенням Загальних Зборiв акцiонерiв Товариства вiд 25.04.2017р. ( Протокол № 8 / 24 вiд 25.04.2017р. ), вносяться наступнi змiни в складi 
посадових осiб :  
З 25.04.2017р Загальними Зборами акцiонерiв Товариства обрано на термiн до 01.05.2020 року наступних посадових осiб :  
Члена правлiння - Ващенко Галина Степанiвна ( Паспорт Серiя КА № 256605, виданий Шевченкiвським РВ ЛМУ УМВС України у Львiвськiй 
обл. 05.11.1996 р.)  
Остання дата обрання – 25.04.2014р. Термiн перебування на посадi : головний бухгалтер ПАТ ,, ЛЗЗБВ № 2,, - з 11.11.1993р. по теперiшнiй 
день.  
Попередня посада : начальник планово-економiчного вiддiлу ПАТ "ЛЗЗБВ № 2" , 
Загальний стаж керiвної роботи: 24 роки. 
Повноваження та обов'язки посадових осiб регламентуються внутрiшнiми положеннями емiтента..  
Частка в статутному фондi Товариства – 7,89% ЦП, - 5300,90 грн 
Непогашеної судимостi за злочини, вчиненi з корисливих мотивiв, чи злочини у сферi господарської, службової дiяльностi у звiльненої 
посадової особи Емiтента немає 

25.04.2017 обрано Член 
правлiння Горiн Iван Степанович КВ 866904 

14.02.2002 Галицьким РВ УМВС України у Львiвськiй 0.79 



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 

обл. 

Зміст інформації: 

За рiшенням Загальних Зборiв акцiонерiв Товариства вiд 25.04.2017р. ( Протокол № 8 / 24 вiд 25.04.2017р. ), вносяться наступнi змiни в складi 
посадових осiб :  
З 25.04.2017р Загальними Зборами акцiонерiв Товариства обрано на термiн до 01.05.2020 року наступних посадових осiб :  
Члена правлiння - Горiна Iвана Степановича (Паспорт Серiя КВ № 866904 , виданий Галицьким РВ УМВС України у Львiвськiй обл. 
14.02.2002р )  
Остання дата обрання – 25.04.2014р. Термiн перебування на посадi : головний iнженер ПАТ ,, ЛЗЗБВ № 2,, - з 01.10.2000р. по теперiшнiй день.  
Попередня посада : начальник технологiчного вiддiлу ПАТ "ЛЗЗБВ № 2" , 
Загальний стаж керiвної роботи: 20 рокiв. 
Повноваження та обов'язки посадових осiб регламентуються внутрiшнiми положеннями емiтента..  
Частка в статутному фондi Товариства – 0,79 % ЦП, - 528,75 грн 
Непогашеної судимостi за злочини, вчиненi з корисливих мотивiв, чи злочини у сферi господарської, службової дiяльностi у звiльненої 
посадової особи Емiтента немає 

25.04.2017 обрано Член 
правлiння  

Гельжинська Валентина 
Антонiвна 

КА 496706 
26.08.1997 Личакiвським РВ УМВС України у 

Львiвськiй обл. 
2.96 

Зміст інформації: 

За рiшенням Загальних Зборiв акцiонерiв Товариства вiд 25.04.2017р. ( Протокол № 8 / 24 вiд 25.04.2017р. ), вносяться наступнi змiни в складi 
посадових осiб :  
З 25.04.2017р Загальними Зборами акцiонерiв Товариства обрано на термiн до 01.05.2020 року наступних посадових осiб :  
Члена правлiння - Гельжинську Валентину Антонiвну (Паспорт Серiя КА № 496706, виданий Личакiвським РВ УМВС України у Львiвськiй 
обл. 26. 08. 1997р )  
Остання дата обрання – 25.04.2014р. Термiн перебування на посадi : заступник голови правлiння з питань технiчного контролю за якiстю 



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 

продукцiї  
ПАТ ,, ЛЗЗБВ № 2,, - з 01.02.1991р. по теперiшнiй день.  
Попередня посада : iнженер вiддiлу технiчного контролю за якустю продукцiї ПАТ "ЛЗЗБВ № 2" , 
Загальний стаж керiвної роботи: 26 рокiв. 
Повноваження та обов'язки посадових осiб регламентуються внутрiшнiми положеннями емiтента..  
Частка в статутному фондi Товариства – 2,96 % ЦП, - 1991,05 грн 
Непогашеної судимостi за злочини, вчиненi з корисливих мотивiв, чи злочини у сферi господарської, службової дiяльностi у звiльненої 
посадової особи Емiтента нем 

25.04.2017 обрано Член 
правлiння 

Топилко Ярослав 
Володимирович 

КВ 856099 
22.04.2002 Бродiвським РВ УМВС України у Львiвськiй 

обл. 
0.00 

Зміст інформації: 

За рiшенням Загальних Зборiв акцiонерiв Товариства вiд 25.04.2017р. ( Протокол № 8 / 24 вiд 25.04.2017р. ), вносяться наступнi змiни в складi 
посадових осiб :  
З 25.04.2017р Загальними Зборами акцiонерiв Товариства обрано на термiн до 01.05.2020 року наступних посадових осiб :  
Члена правлiння Топилка Ярослава Володимировича (Паспорт Серiя КВ № 856099 , виданий Бродiвським РВ УМВС України у Львiвськiй обл.. 
22.04.2002р. ).  
Остання дата обрання – 11.06.2015р.. Термiн перебування на посадi : провiдний iнженер лабораторiї ПАТ ,,ЛЗЗБВ № 2 ,,- 7 рокiв.  
Попередня посада: iнженер лабораторiї ПАТ ,,ЛЗЗБВ №2,, .  
Загальний стаж керiвної роботи: 1 рiк. 
Повноваження та обов'язки посадових осiб регламентуються внутрiшнiми положеннями емiтента..  
Часткою в статутному фондi Товариства не володiє. ЦП, - 0,00 грн . 
Непогашеної судимостi за злочини, вчиненi з корисливих мотивiв, чи злочини у сферi господарської, службової дiяльностi у звiльненої 
посадової особи Емiтента немає 

25.04.2017 обрано Голова Топилко Iгор Васильович КА 117340 45.62 



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 

Наглядової 
ради 

19.03.1996 Франкiвським РВ УМВС України у 
Львiвськiй обл. 

Зміст інформації: 

За рiшенням Загальних Зборiв акцiонерiв Товариства вiд 25.04.2017р. ( Протокол № 8 / 24 вiд 25.04.2017р. ), вносяться наступнi змiни в складi 
посадових осiб :  
З 25.04.2017р Загальними Зборами акцiонерiв Товариства обрано на термiн до 01.05. 2018 року наступних посадових осiб :  
Голову Наглядової ради – Топилка Iгоря Васильовича (Паспорт Серiя КА № 117340 , виданий Франкiвським РВ УМВС України у Львiвськiй 
обл.. 19.03.1996р )  
Остання дата обрання – 29.10.2014р.. Термiн перебування на посадi :Голова Наглядової ради ПАТ ,,ЛЗЗБВ № 2 ,, з 01.11.2014р. по теперiшнiй 
час .  
Попередня посада: голова правлiння ПАТ ,,ЛЗЗБВ №2,, .  
Загальний стаж керiвної роботи: 35 рокiв . 
Повноваження та обов'язки посадових осiб регламентуються внутрiшнiми положеннями емiтента..  
Частка в статутному фондi Товариства - 45,62 % ЦП, - 30637,45грн .  
Непогашеної судимостi за злочини, вчиненi з корисливих мотивiв, чи злочини у сферi господарської, службової дiяльностi у звiльненої 
посадової особи Емiтента немає 

25.04.2017 обрано 
Член 

Наглядової 
ради 

Карпин Марiя Михайлiвна 
КА 713515 

15.12.1997 Личакiвським РВ УМВС України у 
Львiвськiй обл. 

0.32 

Зміст інформації: 

За рiшенням Загальних Зборiв акцiонерiв Товариства вiд 25.04.2017р. ( Протокол № 8 / 24 вiд 25.04.2017р. ), вносяться наступнi змiни в складi 
посадових осiб :  
З 25.04.2017р Загальними Зборами акцiонерiв Товариства обрано на термiн до 01.05.2018 року наступних посадових осiб :  
Члена Наглядової ради – Карпин Марiю Михайлiвну (Паспорт Серiя КА № 713515 , виданий Личакiвським РВ УМВС України у Львiвськiй 



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 

обл.. 15.12.1997р )  
Остання дата обрання – 25.04.2014р.. Термiн перебування на посадi : начальник вiддiлу виробництва i реалiзацiї продукцiї ПАТ ,,ЛЗЗБВ № 2 ,, з 
01.02.1997р. по теперiшнiй час . Попередня посада: iнженер виробничо-технiчного вiддiлу ПАТ ,,ЛЗЗБВ №2,, .  
Загальний стаж керiвної роботи: 20 рокiв . 
Повноваження та обов'язки посадових осiб регламентуються внутрiшнiми положеннями емiтента..  
Частка в статутному фондi Товариства – 0,32 % ЦП, - 211,50грн . 
Непогашеної судимостi за злочини, вчиненi з корисливих мотивiв, чи злочини у сферi господарської, службової дiяльностi у звiльненої 
посадової особи Емiтента немає 

25.04.2017 обрано 
Член 

Наглядової 
ради  

Кашуба Теодор 
Теодозiєвич 

КА 123203 
18.03.1996 Личакiвським РВ УМВС України у 

Львiвськiй обл. 
0.12 

Зміст інформації: 

За рiшенням Загальних Зборiв акцiонерiв Товариства вiд 25.04.2017р. ( Протокол № 8 / 24 вiд 25.04.2017р. ), вносяться наступнi змiни в складi 
посадових осiб :  
З 25.04.2017р Загальними Зборами акцiонерiв Товариства обрано на термiн до 01.05.2018 року наступних посадових осiб :  
Члена Наглядової ради – Кашубу Теодора Теодозiєвича (Паспорт Серiя КА № 123203, виданий Личакiвським РВ УМВС України у Львiвськiй 
обл. 18. 03. 1996р )  
Остання дата обрання – 25.04.2014р.. Термiн перебування на посадi : майстер дiльницi ,, Полiгон ,, ПАТ ,,ЛЗЗБВ № 2 ,, з 2005р. по теперiшнiй 
час . 
Попередня посада: майстер транспортної дiльницi ПАТ ,,ЛЗЗБВ №2,, .  
Загальний стаж керiвної роботи: 18 рокiв . 
Повноваження та обов'язки посадових осiб регламентуються внутрiшнiми положеннями емiтента..  
Частка в статутному фондi Товариства – 0,12 % ЦП, - 80,20 грн . 
Непогашеної судимостi за злочини, вчиненi з корисливих мотивiв, чи злочини у сферi господарської, службової дiяльностi у звiльненої 
посадової особи Емiтента немає 



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 

25.04.2017 обрано 
Голова 

Ревiзiйної 
комiсiї 

Вiнницька Марiя 
Богданiвна 

КВ 593180 
11.03.2001 Личакiвським РВ УМВС України у 

Львiвськiй обл. 
0.37 

Зміст інформації: 

За рiшенням Загальних Зборiв акцiонерiв Товариства вiд 25.04.2017р. ( Протокол № 8 / 24 вiд 25.04.2017р. ), вносяться наступнi змiни в складi 
посадових осiб :  
З 25.04.2017р Загальними Зборами акцiонерiв Товариства обрано на термiн до 01.05.2020 року наступних посадових осiб :  
Голову Ревiзiйної комiсiї – Вiнницьку Марiю Богданiвну (Паспорт Серiя КВ № 593180 , виданий Личакiвським РВ УМВС України у Львiвськiй 
обл. 11.03. 2001р.)  
Остання дата обрання – 25.04.2014р.. Термiн перебування на посадi : заступник головного бухгалтера ,, ПАТ ,,ЛЗЗБВ № 2 ,, з 15.11.1993 р. по 
теперiшнiй час . 
Попередня посада: економiст-фiнансист ПАТ ,,ЛЗЗБВ №2,, .  
Загальний стаж керiвної роботи: 25 рокiв . 
Повноваження та обов'язки посадових осiб регламентуються внутрiшнiми положеннями емiтента..  
Частка в статутному фондi Товариства – 0,37 % ЦП, - 250,70 грн . 
Непогашеної судимостi за злочини, вчиненi з корисливих мотивiв, чи злочини у сферi господарської, службової дiяльностi у звiльненої 
посадової особи Емiтента немає 

25.04.2017 обрано 
Член 

Ревiзiйної 
комiсiї 

Огроднiйчук Марiя 
Михайлiвна 

КА 661653 
10.12.1997 Франкiвським РВ УМВС України у 

Львiвськiй обл. 
0.02 

Зміст інформації: 

За рiшенням Загальних Зборiв акцiонерiв Товариства вiд 25.04.2017р. ( Протокол № 8 / 24 вiд 25.04.2017р. ), вносяться наступнi змiни в складi 
посадових осiб :  
З 25.04.2017р Загальними Зборами акцiонерiв Товариства обрано на термiн до 01.05.2020 року наступних 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 

Члена Ревiзiйної комiсiї – Огроднiйчук Марiю Михайлiвну (Паспорт Серiя КА № 661653 , виданий Франкiвським РВ УМВС України у 
Львiвськiй обл. 10.12.1997р )  
Остання дата обрання – 25.04.2014р.. Термiн перебування на посадi : старший iнспектор вiддiлу кадрiв ,, ПАТ ,,ЛЗЗБВ № 2 ,, з 2014 р. по 
теперiшнiй час . 
Попередня посада: iнспектор вiддiлу кадрiв ПАТ ,,ЛЗЗБВ №2,, . Загальний стаж керiвної роботи: 3 роки . 
Повноваження та обов'язки посадових осiб регламентуються внутрiшнiми положеннями емiтента..  
Частка в статутному фондi Товариства – 0,02 % ЦП – 10,50 грн 
Непогашеної судимостi за злочини, вчиненi з корисливих мотивiв, чи злочини у сферi господарської, службової дiяльностi у звiльненої 
посадової особи Емiтента немає 

25.04.2017 обрано 
Член 

Ревiзiйної 
комiсiї 

Гупало Василь 
Володимирович 

КВ 512339 
14.11.2000 Радехiвським РВ УМВС України у 

Львiвськiй обл. 
0.00 

Зміст інформації: 

За рiшенням Загальних Зборiв акцiонерiв Товариства вiд 25.04.2017р. ( Протокол № 8 / 24 вiд 25.04.2017р. ), вносяться наступнi змiни в складi 
посадових осiб :  
З 25.04.2017р Загальними Зборами акцiонерiв Товариства обрано на термiн до 01.05.2020 року наступних посадових осiб :  
Члена Ревiзiйної комiсi- Гупало Василя Володимировича (Паспорт Серiя КВ № 512339, виданий Радехiвським РВ УМВС України у Львiвськiй 
обл. 14.11.2000 р ).  
Остання дата обрання – обраний вперше. Термiн перебування на посадi : начальник виробничих цехiв ПАТ ,, ЛЗЗБВ№2,, з 01.10.2014р. по 
теперiшнiй час 
Попередня посада: начальник арматурного цеху ПАТ ,, ЛЗЗБВ № 2,,  
Загальний стаж керiвної роботи: 10 рокiв. 
Повноваження та обов'язки посадових осiб регламентуються внутрiшнiми положеннями емiтента..  
Часткою в статутному фондi Товариства не володiє. ЦП, - 0,00 грн . 
Непогашеної судимостi за злочини, вчиненi з корисливих мотивiв, чи злочини у сферi господарської, службової дiяльностi у звiльненої 



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 

посадової особи Емiтента немає 
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