
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       Зубик Тарас Петрович 

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

  М.П.  
11.09.2014 

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

нерухомістю) емітента 

I. Загальні відомості 

1. Повне найменування емітента 

Приватне акцiонерне товариство "Львiвський проектний iнститут " 

2. Організаційно-правова форма 

Приватне підприємство  

3. Місцезнаходження 

79053, м.Львiв, вул. В.Великого, 52 

4. Код за ЄДРПОУ 

00300937 

5. Міжміський код та телефон, факс 

(0322) 263-35-55 263-35-55 

6. Електронна поштова адреса 

lpi@bfg.lviv.ua 
 

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

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 11.09.2014 

 (дата) 

2. Повідомлення 171 Бюлетень "Цiннi папери" 12.09.2014 

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

3. Повідомлення розміщено на 
сторінці www.lpi.bfg.lviv.ua в мережі Інтернет 11.09.2014 

 (адреса сторінки)  (дата) 

mailto:lpi@bfg.lviv.ua
http://www.lpi.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 

11.09.2014 звільнено Головний 
бухгалтер Лоiк Наталiя Михайлiвна 

КС 654200 
01.09.2008 Сихiвським РВ ЛМУ ГУМВС України у 

Львiвськiй областi 
0 

Зміст інформації: 

За рiшенням Голови правлiння вiд 11.09.2014 р. (Наказ № 56-к вiд 11.09.2014  
р.) Лоiк Наталiю Михайлiвну звiльнено з посади Головного бухгалтера ПрАТ  
"ЛПI" з 11 вересня 2014 року. Пiдстава такого рiшення - заява Лоiк Н.М. з Вiзою Голови правлiння.  
Частка, якою володiє в статутному капiталi емiтента - 0 %. Розмiр пакета акцiй емiтента, якi належать Лоiк Н.М. - 0 %. Строк, протягом якого 
перебувала на посадi - 1 рiк 11 мiсяцiв 21 днiв. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини у посадової особи немає. 

11.09.2014 призначено Головний 
бухгалтер Брездень Iрина Iгорiвна 

КВ 188856 
20.08.1999 Пустомитiвським РВ УМВС України у 

Львiвськiй областi 
0 

Зміст інформації: 

За рiшенням Голови правлiння вiд 11.09.2014 р. (Наказ № 57-к вiд 11.09.2014  
р.) Брездень Iрину Iгорiвну прийнято на посаду Головного бухгалтера ПрАТ  
"ЛПI" з 11 вересня 2014 року. Пiдстава такого рiшення - заява Брездень I.I.  
з вiзою Голови правлiння.  
Частка, якою володiє в статутному капiталi емiтента - 0 %. Розмiр пакета  
акцiй емiтента, якi належать Брездень I.I. - 0 %. Строк, на який призначено  
особу - безстроково. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини у посадової особи немає. 

11.09.2014 звільнено Член 
правлiння Лоiк Наталiя Михайлiвна КС 654200 

01.09.2008 Сихiвським РВ ЛМУ ГУМВС України у 0 



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 

Львiвськiй областi 

Зміст інформації: 

Вiдповiдно до рiшення Наглядової Ради (Протокол № 1/11-09-2014 вiд 11.09.2014р.) вiдбулися змiни у складi правлiння Товариства: 
Прийняте рiшення про вiдкликання з посади Члена правлiння головного бухгалтера Лоiк Наталiю Михайлiвну, Паспортнi данi - КС 654200, 
виданий Сихiвським РВ ЛМУ ГУМВС України у Львiвськiй областi вiд 1 вересня 2008р. Частка, якою володiє в статутному капiталi емiтента - 
0 %. Розмiр пакета акцiй емiтента, якi належать Лоiк Н.М. - 0 %.  
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини у посадової особи немає. 

11.09.2014 призначено Член 
правлiння Брездень Iрина Iгорiвна 

КВ 188856 
20.08.1999 Пустомитiвським РВ УМВС України у 

Львiвськiй областi 
0 

Зміст інформації: 

Вiдповiдно до рiшення Наглядової Ради (Протокол № 1/11-09-2014 вiд 11.09.2014р.) вiдбулися змiни у складi правлiння Товариства: 
Прийняте рiшення про призначення на посаду Члена правлiння головного бухгалтера Брездень Iрину Iгорiвну, паспортнi данi- КВ 188856, 
виданий Пустомитiвським РВ УМВС України у Львiвськiй областi вiд 20 серпня 1999р 
Частка, якою володiє в статутному капiталi емiтента - 0 %. Розмiр пакета акцiй емiтента, якi належать Брездень I.I. - 0 %.  
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини у посадової особи немає. 
 


