
Титульний аркуш Повідомлення 

(Повідомлення про інформацію) 

Підтверджую ідентичність та достовірність 

Інформації, що розкрита відповідно до вимог 

Положення про розкриття інформації 

емітентами цінних паперів.  

 

Генеральний директор       
Терешко Руслан 

Володимирович 

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

  
М.П. 

 

15.05.2018 

(дата) 

 

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

нерухомістю) емітента 

I. Загальні відомості 

1. Повне найменування емітента 

Акцiонерне товариство "Iвано-Франкiвський локомотиворемонтний завод" 

2. Організаційно-правова форма 

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 16.05.2018 

 
(дата) 

2. Повідомлення опубліковано 

у* 

№ 94 Вiдомостi Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв 

та фондового ринку 
18.05.2018 

 
(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата) 

3. Повідомлення розміщено на 

сторінці 
www.lrz.if.ua в мережі Інтернет 18.05.2018 

 
(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 

14.05.2018 обрано 
Голова 

наглядової ради 

Остап’юк Михайло 

Петрович 

д/в д/в 

д/в 
0.0039 

Зміст інформації: 

Рiшенням наглядової ради Товариства вiд 14.05.2018 року (протокол №1/2018 вiд 14.05.2018 року) обрано головою наглядової ради АТ 

"Iвано-Франкiвський локомотиворемонтний завод" Остап’юка Михайла Петровича з 14.05.2018 року, є представником акцiонера товариства, 

юридичної особи (частка в статутному капiталi АТ - 99,5%). На посаду обраний на строк згiдно статуту АТ. Протягом останнiх 5 рокiв обiймав 

посаду начальника юридичної служби товариства. Часткою в статутному капiталi емiтента володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та 

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

14.05.2018 
припинено 

повноваження 

т.в.о.генерального 

директора 

Терешко Руслан 

Володимирович 

д/в д/в 

д/в 
0 

Зміст інформації: 

Рiшенням - Протокол №1/2018 наглядової ради Товариства вiд 14.05.2018 р. припинено повноваження Терешка Руслана Володимировича, 

т.в.о.генерального директора АТ "Iвано-Франкiвський локомотиворемонтний завод", з 14.05.2018 року, у зв'язку рiшенням наглядової ради. 

Перебував на посадi з 06.10.2017 року. Часткою в статутному капiталi емiтента не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 

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

14.05.2018 обрано 
Генеральний 

директор 

Терешко Руслан 

Володимирович 

д/в д/в 

д/в 
0 

Зміст інформації: 

Рiшенням наглядової ради Товариства вiд 14.05.2018 року (протокол №1/2018 вiд 14.05.2018 року) обрано генеральним директором АТ 

"Iвано-Франкiвський локомотиворемонтний завод" Терешка Руслана Володимировича з 14.05.2018 року. На посаду обраний на строк згiдно 

статуту АТ - три роки. Протягом останнiх 5 рокiв обiймав посади: т.в.о.генерального директора Товариства. Часткою в статутному капiталi 



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 

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

даних. 

14.05.2018 обрано 

заступник 

генерального 

директора з 

фiнансiв та 

економiки - член 

дирекцiї 

Iльчук Лариса 

Миколаївна 

д/в д/в 

д/в 
0 

Зміст інформації: 

Рiшенням наглядової ради Товариства вiд 14.05.2018 року (протокол №2/2018 вiд 14.05.2018 року) обрано заступником генерального 

директора з фiнансiв та економiки - членом дирекцiї АТ "Iвано-Франкiвський локомотиворемонтний завод" Iльчук Ларису Миколаївну з 

14.05.2018 року. На посаду обрана на строк згiдно статуту АТ - три роки. Протягом останнiх 5 рокiв обiймала посади: в.о. заступника 

генерального директора з фiнансiв та економiки Товариства. Часткою в статутному капiталi емiтента не володiє. Непогашеної судимостi за 

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

 


