
             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.

В.о. Голови Правлiння    Мельничук  Олександр Степанович
(посада)  (підпис)  (прізвище та ініціали керівника)

М.П.
17.03.2014

(дата)

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

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента
Львiвський локомотиворемонтний завод
2. Організаційно-правова форма

Приватне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження

79018, мiсто Львiв, Залiзнична, 1А
4. Код за ЄДРПОУ

00740599
5. Міжміський код та телефон, факс

(032) 237-52-01 (032) 233-24-55
6. Електронна поштова адреса

info@lvivlrz.com

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

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних 
Комісії 17.03.2014

(дата)
2. Повідомлення 48 Бюлетень Цiннi папери України 14.03.2014

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

3. Повідомлення розміщено на 
сторінці www.lvivlrz.com в мережі Інтернет 17.03.2014

(адреса сторінки) (дата)



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 

статутном
у капіталі 
емітента 

(у 
відсотках)

1 2 3 4 5 6

12.03.2014 припинено 
повноваження

Головний 
бухгалтер

Шмiгель Наталiя 
Адамiвна

КВ 404720
20.04.2000 

Залiзничний РВ 
УМВС України у 

Львiвськiй областi

0

Зміст інформації:

Шмiгель Наталiя Адамiвна, головний бухгалтер, переведена з 03.03.2014р. на посаду 
заступника голови правлiння з фiнансiв та збуту.
Пiдстава - наказ ПрАТ "ЛЛРЗ" № 236-ОС вiд 03.03.2014р.

12.03.2014 призначено Головний 
бухгалтер

Галелюка Марiя 
Ярославiвна

КА 570410
23.09.1997 

Дрогобицький РВ 
УМВС України у 

Львiвськiй областi

0.0

Зміст інформації:

Галелюка Марiя Ярославiвна, керiвник проектiв та програм у сферi матерiального 
(нематерiального) виробництва, переведена з 03.03.2014р. на посаду головного бухгалтера.
Пiдстава - наказ ПрАТ "ЛЛРЗ" 237-ОС вiд 03.03.2014р.
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