
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       Ленiв Ярослав Григорович 

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

  М.П.  
27.09.2016 

(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 

0342225370 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 27.09.2016 

 (дата) 

2. Повідомлення опубліковано у* 
№ 183 Бюлетень "Бюлетень. Цiннi папери 

України" 
30.09.2016 

 
(номер та найменування офіційного друкованого 

видання) 
(дата) 

3. Повідомлення розміщено на 

сторінці 
www.lrz.if.ua в мережі Інтернет 28.09.2016 

 (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 

26.09.2016 
припинено 

повноваження 

Голова 

наглядової 

ради 

Холоднова Iрина Петрiвна 
д/в д/в 

д/в 
0 

Зміст інформації: 

Протоколом №1 вiд 26.09.2016 позачергових загальних зборiв акцiонерiв Товариства припинено повноваження Холоднової Iрини Петрiвни, 

Голови наглядової ради ПрАТ "Iвано-Франкiвський локомотиворемонтний завод", з 26.09.2016 року, у зв'язку з достроковим припиненням 

повноважень наглядової ради у повному складi, як представника акцiонера юридичної особи – Фонду державного майна України. Перебувала 

на посадi з 19.01.2016 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. 

26.09.2016 
припинено 

повноваження 

член 

наглядової 

ради 

Єсипенко Людмила 

Миколаївна 

д/в д/в 

д/в 
0 

Зміст інформації: 

Протоколом №1 вiд 26.09.2016 позачергових загальних зборiв акцiонерiв Товариства припинено повноваження Єсипенко Людмили 

Миколаївни, члена наглядової ради ПрАТ "Iвано-Франкiвський локомотиворемонтний завод", з 26.09.2016 року, у зв'язку з достроковим 

припиненням повноважень наглядової ради у повному складi, як представника акцiонера юридичної особи – Фонду державного майна України. 

Перебувала на посадi з 19.01.2016 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. 

26.09.2016 
припинено 

повноваження 

член 

наглядової 

ради 

Андрiєнко Полiна 

Григорiвна 

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 

Зміст інформації: 

Протоколом №1 вiд 26.09.2016 позачергових загальних зборiв акцiонерiв Товариства припинено повноваження Андрiєнко Полiни 

Григорiвни, члена наглядової ради ПрАТ "Iвано-Франкiвський локомотиворемонтний завод", з 26.09.2016 року, у зв'язку з достроковим 

припиненням повноважень наглядової ради у повному складi, як представника акцiонера юридичної особи – Фонду державного майна України. 

Перебувала на посадi з 19.01.2016 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. 

26.09.2016 
припинено 

повноваження 

член 

наглядової 

ради 

Кузуб Тетяна 

Олександрiвна 

д/в д/в 

д/в 
0 

Зміст інформації: 

Протоколом №1 вiд 26.09.2016 позачергових загальних зборiв акцiонерiв Товариства припинено повноваження Кузуб Тетяни Олександрiвни, 

члена наглядової ради ПрАТ "Iвано-Франкiвський локомотиворемонтний завод", з 26.09.2016 року, у зв'язку з достроковим припиненням 

повноважень наглядової ради у повному складi, як представника акцiонера юридичної особи – Фонду державного майна України. Перебувала 

на посадi з 19.01.2016 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. 

26.09.2016 
припинено 

повноваження 

член 

наглядової 

ради 

Дишлюк Петро 

Михайлович 

д/н д/н 

д/н 
0 

Зміст інформації: 

Протоколом №1 вiд 26.09.2016 позачергових загальних зборiв акцiонерiв Товариства припинено повноваження Дишлюка Петра 

Михайловича, члена наглядової ради ПрАТ "Iвано-Франкiвський локомотиворемонтний завод", з 26.09.2016 року, у зв'язку з достроковим 

припиненням повноважень наглядової ради у повному складi, як представника акцiонера юридичної особи – Фонду державного майна України. 

Перебував на посадi з 19.01.2016 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. 



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 

26.09.2016 
припинено 

повноваження 

Голова 

ревiзiйної 

комiсiї 

Селiвьорстова Людмила 

Юрiвна 

д/н д/н 

д/н 
0 

Зміст інформації: 

Протоколом №1 вiд 26.09.2016 позачергових загальних зборiв акцiонерiв Товариства припинено повноваження Селiвьорстової Людмили 

Юрiвни, голови ревiзiйної комiсiї ПрАТ "Iвано-Франкiвський локомотиворемонтний завод", з 26.09.2016 року, у зв'язку з достроковим 

припиненням повноважень ревiзiйної комiсiї у повному складi. Перебувала на посадi з 04.03.2016 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. 

26.09.2016 
припинено 

повноваження 

член 

ревiзiйної 

комiсiї 

Додонова Олена 

Олександрiвна  

д/н д/н 

д/н 
0 

Зміст інформації: 

Протоколом №1 вiд 26.09.2016 позачергових загальних зборiв акцiонерiв Товариства припинено повноваження Додонової Олени 

Олександрiвни, члена ревiзiйної комiсiї ПрАТ "Iвано-Франкiвський локомотиворемонтний завод", з 26.09.2016 року, у зв'язку з достроковим 

припиненням повноважень ревiзiйної комiсiї у повному складi. Перебувала на посадi з 04.03.2016 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. 

26.09.2016 
припинено 

повноваження 

член 

ревiзiйної 

комiсiї 

Микитин Дмитро 

Михайлович  

д/н д/н 

д/н 
0 

Зміст інформації: 

Протоколом №1 вiд 26.09.2016 позачергових загальних зборiв акцiонерiв Товариства припинено повноваження Микитин Дмитра 

Михайловича, члена ревiзiйної комiсiї ПрАТ "Iвано-Франкiвський локомотиворемонтний завод", з 26.09.2016 року, у зв'язку з достроковим 

припиненням повноважень ревiзiйної комiсiї у повному складi. Перебувала на посадi з 04.03.2016 року. Часткою в статутному капiталi емiтента 



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 

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

26.09.2016 обрано 

член 

наглядової 

ради 

Павлюк Наталiя Василiвна 
д/в д/в 

д/в 
0 

Зміст інформації: 

Протоколом №1 вiд 26.09.2016 позачергових загальних зборiв акцiонерiв Товариства обрано членом наглядової ради ПрАТ "Iвано-

Франкiвський локомотиворемонтний завод" Павлюк Наталiю Василiвну з 26.09.2016 року, є представником акцiонера товариства, юридичної 

особи - ФДМУ (код за ЄДРПОУ 00032945, м. Київ, вул. Кутузова, 18/9, частка в статутному капiталi АТ - 99,5%). На посаду обрана до 

наступних рiчних Загальних зборiв. Протягом останнiх 5 рокiв обiймала посаду головного спецiалiста Фонду державного майна України; 

начальника вiддiлу РВ ФДМУ по тЕрнопiльськiй обл.. Часткою в статутному капiталi емiтента не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi 

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

26.09.2016 обрано 

член 

наглядової 

ради 

Андрiєнко Полiна 

Григорiвна 

д/н д/н 

д/н 
0 

Зміст інформації: 

Протоколом №1 вiд 26.09.2016 позачергових загальних зборiв акцiонерiв Товариства обрано членом наглядової ради ПрАТ "Iвано-

Франкiвський локомотиворемонтний завод" Андрiєнко Полiну Григорiвну з 26.09.2016 року, є представником акцiонера товариства, юридичної 

особи - ФДМУ (код за ЄДРПОУ 00032945, м. Київ, вул. Кутузова, 18/9, частка в статутному капiталi АТ - 99,5%). На посаду обрана до 

наступних рiчних Загальних зборiв. Протягом останнiх 5 рокiв обiймала посаду головного спецiалiста Фонду державного майна України. 

Часткою в статутному капiталi емiтента не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Посадова особа не надала 

згоди на розкриття паспортних даних. 

26.09.2016 обрано 

член 

наглядової 

ради 

Кузуб Тетяна 

Олександрiвна 

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 

Зміст інформації: 

Протоколом №1 вiд 26.09.2016 позачергових загальних зборiв акцiонерiв Товариства обрано членом наглядової ради ПрАТ "Iвано-

Франкiвський локомотиворемонтний завод" Кузуб Тетяну Олександрiвну з 26.09.2016 року, є представником акцiонера товариства, юридичної 

особи - ФДМУ (код за ЄДРПОУ 00032945, м. Київ, вул. Кутузова, 18/9, частка в статутному капiталi АТ - 99,5%). На посаду обрана до 

наступних рiчних Загальних зборiв. Протягом останнiх 5 рокiв обiймала посаду головного спецiалiста Фонду державного майна України. 

Часткою в статутному капiталi емiтента не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Посадова особа не надала 

згоди на розкриття паспортних даних. 

26.09.2016 обрано 

член 

наглядової 

ради 

Єсипенко Людмила 

Миколаївна 

д/в д/в 

д/в 
0 

Зміст інформації: 

Протоколом №1 вiд 26.09.2016 позачергових загальних зборiв акцiонерiв Товариства обрано членом наглядової ради ПрАТ "Iвано-

Франкiвський локомотиворемонтний завод" Єсипенко Людмилу Миколаївну з 26.09.2016 року, є представником акцiонера товариства, 

юридичної особи - ФДМУ (код за ЄДРПОУ 00032945, м. Київ, вул. Кутузова, 18/9, частка в статутному капiталi АТ - 99,5%). На посаду обрана 

до наступних рiчних Загальних зборiв. Протягом останнiх 5 рокiв обiймала посаду заступника начальника вiддiлу, головного спецiалiста Фонду 

державного майна України. Часткою в статутному капiталi емiтента не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. 

Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. 

26.09.2016 обрано 

член 

наглядової 

ради 

Холоднова Iрина Петрiвна 
д/в д/в 

д/в 
0 

Зміст інформації: 

Протоколом №1 вiд 26.09.2016 позачергових загальних зборiв акцiонерiв Товариства обрано членом наглядової ради ПрАТ "Iвано-

Франкiвський локомотиворемонтний завод" Холоднову Iрину Петрiвну з 26.09.2016 року, є представником акцiонера товариства, юридичної 

особи - ФДМУ (код за ЄДРПОУ 00032945, м. Київ, вул. Кутузова, 18/9, частка в статутному капiталi АТ - 99,5%). На посаду обрана до 



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 

наступних рiчних Загальних зборiв. Протягом останнiх 5 рокiв обiймала посаду заступника начальника вiддiлу, головного спецiалiста Фонду 

державного майна України. Часткою в статутному капiталi емiтента не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. 

Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. 

26.09.2016 обрано 

член 

ревiзiйної 

комiсiї 

Чала Ганна Iванiвна 
д/в д/в 

д/в 
0 

Зміст інформації: 

Протоколом №1 вiд 26.09.2016 позачергових загальних зборiв акцiонерiв Товариства обрано членом ревiзiйної комiсiї ПрАТ "Iвано-

Франкiвський локомотиворемонтний завод" Чалу Ганну Iванiвну з 26.09.2016 року, є представником акцiонера товариства, юридичної особи - 

ФДМУ (код за ЄДРПОУ 00032945, м. Київ, вул. Кутузова, 18/9, частка в статутному капiталi АТ - 99,5%). На посаду обрана згiдно статутут на 

три роки. Протягом останнiх 5 рокiв обiймала посаду головного спецiалiста Фонду державного майна України; головного державного ревiзора - 

iнспектора вiддiлу особливо важливих перевiрок ГУ ДФС у м.Києвi; головного державного ревiзора - iнспектора вiддiлу перевiрок платникiв 

податкiв ДПI ГУ ДФС в м.Києвi. Часткою в статутному капiталi емiтента не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини 

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

26.09.2016 обрано 

член 

ревiзiйної 

комiсiї 

Мережко Свiтлана 

Олександрiвна 

д/в д/в 

д/в 
0 

Зміст інформації: 

Протоколом №1 вiд 26.09.2016 позачергових загальних зборiв акцiонерiв Товариства обрано членом ревiзiйної комiсiї ПрАТ "Iвано-

Франкiвський локомотиворемонтний завод" Мережко Свiтлану Олександрiвну з 26.09.2016 року, є представником акцiонера товариства, 

юридичної особи - ФДМУ (код за ЄДРПОУ 00032945, м. Київ, вул. Кутузова, 18/9, частка в статутному капiталi АТ - 99,5%). На посаду обрана 

згiдно статуту на три роки. Протягом останнiх 5 рокiв обiймала посаду головного спецiалiста Фонду державного майна України; головного 

державного ревiзора - iнспектора вiддiлу особливо важливих перевiрок ГУ ДФС у м.Києвi; головного державного ревiзора - iнспектора вiддiлу 

перевiрок платникiв податкiв ДПI ГУ ДФС в м.Києвi. Часткою в статутному капiталi емiтента не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi 



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 

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

26.09.2016 обрано 

член 

ревiзiйної 

комiсiї 

Микитин Дмитро 

Михайлович 

д/в д/в 

д/в 
0 

Зміст інформації: 

Протоколом №1 вiд 26.09.2016 позачергових загальних зборiв акцiонерiв Товариства обрано членом ревiзiйної комiсiї ПрАТ "Iвано-

Франкiвський локомотиворемонтний завод" Микитин Дмитра Михайловича з 26.09.2016 року, є представником акцiонера товариства, 

юридичної особи - ФДМУ (код за ЄДРПОУ 00032945, м. Київ, вул. Кутузова, 18/9, частка в статутному капiталi АТ - 99,5%). На посаду 

обраний згiдно статуту на три роки. Протягом останнiх 5 рокiв обiймав посаду головного державного ревiзора - iнспектора ДФI в Iвано-

Франкiвськiй обл.; головного державного ревiзора - iнспектора ГУ Мiндоходiв; завiдувача сектору ГУ ДФС в Iвано-Франкiвськiй обл.. Часткою 

в статутному капiталi емiтента не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Посадова особа не надала згоди на 

розкриття паспортних даних. 

 


