
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       Топилко Iгор Васильович 

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

  М.П.  
31.10.2014 

(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 

79056, Львiв, Польова 44 

4. Код за ЄДРПОУ 

01268101 

5. Міжміський код та телефон, факс 

(032) 294-03-81 294-03-69 

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 30.10.2014 

 (дата) 

2. Повідомлення 207 Бюлетень "Цiннi папери" 03.11.2014 

опубліковано у (номер та найменування офіційного друкованого 
видання) (дата) 

3. Повідомлення розміщено на 
сторінці www.lzzbv2.bfg.lviv.ua в мережі Інтернет 30.10.2014 

 (адреса сторінки)  (дата) 

mailto:lzzbv_2@bfg.lviv.ua
http://www.lzzbv2.bfg.lviv.ua


Відомості про зміну складу посадових осіб емітента 

Дата 
прийняття 
рішення 

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 

29.10.2014 припинено 
повноваження 

Голова 
правлiння Топилко Iгор Васильович 

КА 117340 
19.03.1996 Франкiвським РВ УМВС України у 

Львiвськiй обл. 
45.62 

Зміст інформації: 

За рiшенням Загальних позачергових Зборiв акцiонерiв Товариства вiд 29.10.2014р. (Протокол № 5 / 21 вiд 29.10. 2014р.), вносяться наступнi 
змiни в складi посадових осiб :  
З 01.11. 2014р. припиняються повноваження Голови правлiння Топилка Iгоря Васильовича. (Паспорт: Серiя КА № 117340 , виданий 
Франкiвським РВ УМВС України у Львiвськiй обл., 19.03.1996р.) 
Остання дата обрання – 25.04.2014р.  
Розмiр частки в статутному капiталi емiтента - 45,62 %  
До кримiнальної вiдповiдальностi за посадовi та корисливi злочини не притягався. Пiдставою рiшення є власне бажання.  

29.10.2014 припинено 
повноваження 

Голова 
Наглядової 
Ради 

Перун Роман Ярославович 
КВ 683241 

19.07.2001 Франкiвським РВ УМВС України у 
Львiвськiй обл. 

1.11 

Зміст інформації: 

За рiшенням Загальних позачергових Зборiв акцiонерiв Товариства вiд 29.10.2014р. (Протокол № 5 / 21 вiд 29.10. 2014р.), вносяться наступнi 
змiни в складi посадових осiб:  
З 01.11. 2014р. припиняються повноваження Голови Наглядової Ради – Перуна Романа Ярославовича (Паспорт КВ 683241 , виданий 
Франкiвським РВ УМВС України у Львiвськiй обл., 19.07. 2001р.).  
Остання дата обрання – 25 04. 2014р.  
Розмiр частки в статутному капiталi емiтента - 1,11 %  
До кримiнальної вiдповiдальностi за посадовi та корисливi злочини не притягався. Пiдставою рiшення є власне бажання.  



Дата 
прийняття 
рішення 

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 

29.10.2014 обрано 
Голова 

Наглядової 
ради 

Топилко Iгор Васильович 
КА 117340 

19.03.1996 Франкiвським РВ УМВС України у 
Львiвськiй обл.. 

45.62 

Зміст інформації: 

З 01.11.2014р. Загальними позачерговими Зборами акцiонерiв Товариства обрано на термiн до 25. 04. 2017 року наступних посадових осiб:  
Головою Наглядової ради Топилка Iгора Васильовича (Паспорт: Серiя КА № 117340, виданий Франкiвським РВ УМВС України у Львiвськiй 
обл. 19. 03. 1996р.)  
Термiн перебування на посадi – вперше .  
Попередня посада: голова правлiння ПАТ "ЛЗЗБВ № 2" - 20 рокiв .  
Загальний стаж керiвної роботи - 32 роки.  
Повноваження та обов'язки посадових осiб регламентуються внутрiшнiми положеннями емiтента.  
Розмiр частки в статутному капiталi емiтента - 45,62 %  
До кримiнальної вiдповiдальностi за посадовi та корисливi злочини не притягався. 

29.10.2014 обрано Голова 
правлiння Перун Роман Ярославович 

КВ 683241 
19.07.2001 Франкiвським РВ УМВС України у 

Львiвськiй обл. 
1.11 

Зміст інформації: 

З 01.11.2014р. Загальними позачерговими Зборами акцiонерiв Товариства обрано на термiн до 25. 04. 2017 року наступних посадових осiб: 
Головою правлiння Перуна Романа Ярославовича (Паспорт Серiя КВ № 683241, виданий Франкiвським РВ УМВС України у Львiвськiй обл.. 
19.07. 2001р.).  
Термiн перебування на посадi : вперше  
Попередня посада: начальник Формувального цеху ПАТ "ЛЗЗБВ № 2" - 17 рокiв. ,  
Голова Наглядової ради – з 25. 04. 2014р.  
Загальний стаж керiвної роботи 17 рокiв.  



Дата 
прийняття 
рішення 

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 та обов'язки посадових осiб регламентуються внутрiшнiми положеннями емiтента.. Розмiр частки в статутному капiталi емiтента 
- 1,11 %  
До кримiнальної вiдповiдальностi за посадовi та корисливi злочини не притягався.  
 


