
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.  

 

т.в.о.генерального 

директора 
      Терешко Руслан Володимирович 

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

  
М.П. 

 

12.10.2017 

(дата) 

 

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

нерухомістю) емітента 

I. Загальні відомості 

1. Повне найменування емітента 

Приватне акцiонерне товариство "Iвано-Франкiвський локомотиворемонтний завод" 

2. Організаційно-правова форма 

Приватне акціонерне товариство 

3. Місцезнаходження 

76018, м.Iвано-Франкiвськ, Залiзнична, 22 

4. Код за ЄДРПОУ 

13655435 

5. Міжміський код та телефон, факс 

0342532370 0342243335 

6. Електронна поштова адреса 

info@lrz.if.ua 

 

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

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 17.10.2017 

 
(дата) 

2. Повідомлення опубліковано 

у* 

№ 199 Вiдомостi Нацiональної комiсiї з цiнних 

паперiв та фондового ринку 
20.10.2017 

 
(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата) 

3. Повідомлення розміщено на 

сторінці 
www.lrz.if.ua в мережі Інтернет 23.10.2017 

 
(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 

12.10.2017 
припинено 

повноваження 

генеральний 

директор 

Сирота Олег 

Володимирович 

д/н д/н 

д/н 
0 

Зміст інформації: 

Рiшенням - Протокол №11/2017 наглядової ради Товариства 12.10.2017р. припинено повноваження Сироти Олега Володимировича, 

генерального директора ПрАТ "Iвано-Франкiвський локомотиворемонтний завод", з 12.10.2017 року, у зв'язку з розiрванням контракту. 

Перебував на посадi з 06.03.2017 року. Частка в статутному капiталi емiтента не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 

злочини немає. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.  

12.10.2017 
припинено 

повноваження 

заступник 

генерального 

директора з 

комерцiйних 

питань 

Кайтан Вiктор Сергiйович 
д/в д/в 

д/в 
0 

Зміст інформації: 

Рiшенням - Протокол №11/2017 наглядової ради Товариства 12.10.2017р. припинено повноваження Кайтана Вiктора Сергiйовича, заступника 

генерального директора з комерцiйних питань ПрАТ "Iвано-Франкiвський локомотиворемонтний завод", з 12.10.2017 року, у зв'язку з 

припиненням повноважень. Перебував на посадi з 28.03.2017 року. Частка в статутному капiталi емiтента не володiє. Непогашеної судимостi за 

корисливi та посадовi злочини немає. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.  

12.10.2017 
припинено 

повноваження 

заступник 

генерального 

директора з 

питань 

фiнансiв i 

Симоненко Наталiя 

Володимирiвна 

д/в д/в 

д/в 
0 



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 

економiки 

Зміст інформації: 

Рiшенням - Протокол №11/2017 наглядової ради Товариства 12.10.2017р. припинено повноваження Симоненко Наталiї Володимирiвни, 

заступника генерального директора з питань фiнансiв та економiки ПрАТ "Iвано-Франкiвський локомотиворемонтний завод", з 12.10.2017 

року, у зв'язку з припиненням повноважень. Перебував на посадi з 28.03.2017 року. Частка в статутному капiталi емiтента не володiє. 

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.  

 


