
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 Правління       Зубик Тарас Петрович 

(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника) 
  
    М.П.   25.04.2017 
        (дата) 
          
  

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

  
I. Загальні відомості 

  
1. Повне найменування емітента   Приватне акціонерне товариство "Львівський проектний 

інститут " 
  
2. Організаційно-правова форма   Приватне акціонерне товариство 
  
3. Місцезнаходження   79053, м.Львів, вул. В.Великого, буд.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 
  

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

  
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії   25.04.2017 
    (дата) 
2. Повідомлення опубліковано у 
* 

  №, Газета "Відомості Національної комісії 
цінних паперів та фондового ринку" 

  01.01.2017 

    (номер та найменування офіційного 
друкованого видання) 

  (дата) 

3. Повідомлення розміщено на 
сторінці 

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

    (адреса сторінки) 
в мережі Інтернет   26.04.2017       
    (дата)       
  
* Зазначається при поданні до Комісії.   



Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів 
 

№ з/п Дата прийняття рішення Гранична сукупність 
вартості правочинів (тис. 

грн) 

Вартість активів емітента за даними останньої річної 
фінансової звітності (тис. грн) 

Співвідношення граничної сукупності 
вартості правочинів до вартості активів 

емітента за даними останньої річної 
фінансової звітності (у відсотках) 

1 2 3 4 5 
1 24.04.2017 0,00 7333,00 0,000000 

Зміст інформації: 
Дата прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв: 24 квiтня 2017 року; найменування уповноваженого органу, що його прийняв - 
Загальнi збори акцiонерiв Приватного акціонерного товариства "ЛЬВІВСЬКИЙ ПРОЕКТНИЙ ІНСТИТУТ" (черговi (рiчнi)). Відомості щодо правочинів із зазначенням, 
зокрема, їх характеру: Загальними Зборами Товариства було прийнято рішення про делегування Наглядовій раді до наступних Загальних зборів Товариства 
повноважень щодо прийняття рішень стосовно вчинення будь-яких значних правочинів. Гранична сукупність вартості правочинів: без обмежень. Вартість активів 
емітента за даними останньої річної фінансової звітності: 7 333 тис. грн. Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів емітента за 
даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках): неможливо встановити, оскільки не встановлено граничної сукупності вартості правочинів. Загальна 
кількість голосуючих акцій: 12 588 419 шт. Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах: 12 588 419 шт. Кількість голосуючих акцій, що 
проголосували "за" прийняття рішення: 12 588 419 шт., кількість голосуючих акцій, що проголосували "проти" прийняття рішення: 0 шт.  
Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ 
Версія 09.07.04  (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXVII 

 

 


