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Повідомлення про виникнення особливої інформації  
(інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) 

емітента 
I. Загальні відомості 

1.Повне найменування емітента: Публічне акціонерне товариство «Львівський завод радіоелектронної медичної 
апаратури» 

2. Код за ЄДРПОУ:  14308428 
3. Місцезнаходження:   м. Львів, вул. Заводська 31, 79019 
4. Міжміський код, телефон та факс: (032) 258-92-40, (032) 252-05-22 
5. Електронна поштова адреса: office@rema.com.ua 
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: 
www.rema.com.ua 
7. Вид особливої інформації: відомості про зміну складу посадових осіб емітента. 

II. Текст повідомлення 
Вiдповiдно до рiшення Загальних зборiв товариства, якi вiдбулися 25 квiтня 2016 року (Протокол № 18) 

припинено повноваження : Старiчека Володимира Григоровича - Голови Наглядової ради ПАТ «Львiвський завод 
радiоелектронної медичної апаратури». Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Посадова 
особа призначена на посаду Голови Наглядової ради з 21.03.2014 р.; ПАТ «Iскра» - Члена Наглядової ради, код за 
ЄДРПОУ:00214244 (79066, м. Львiв, вул. Вулецька,14). Юридична особа перебувала на посадi Члена Наглядової 
ради з 20.03.2014 р.; Костiва Мирона Андрiйовича - Члена Наглядової ради ПАТ «Львiвський завод 
радiоелектронної медичної апаратури». Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Посадова 
особа призначена на посаду Члена Наглядової ради з 20.03.2014 р. 

Вiдповiдно до рiшення Загальних зборiв товариства, якi вiдбулися 25.04.2016р. (Протокол №18) обрано з 
25.04.2016 р. Старiчека Володимира Григоровича - Головою Наглядової ради ПАТ «Львiвський завод 
радiоелектронної медичної апаратури». Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Особа 
призначена строком до наступного переобрання. Протягом останнiх п»яти рокiв на пiдприємствi є Головою 
Наглядової ради ПАТ «Львiвський завод радiоелектронної медичної апаратури». Непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини немає. Розмiр частки в статутному капiталi 0, 000005 . Костiва Мирона Андрiйовича - 
Членом Наглядової ради ПАТ «Львiвський завод радiоелектронної медичної апаратури». Посадова особа не надала 
згоди на розкриття паспортних даних. Особа призначена строком до наступного переобрання. Протягом останнiх 
п»яти рокiв працює генеральним директором ПАТ «Iскра». Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини 
немає. Розмiр частки в статутному капiталi 0, 000005. Манiвську Лiлю Романiвну (особа не надала згоди на 
розкриття паспортних даних), що є представником акціонера ПАТ «Iскра» - Членом Наглядової ради ПАТ 
«Львiвський завод радiоелектронної медичної апаратури», код за ЄДРПОУ:00214244 (79066, м. Львiв, вул. 
Вулецька,14).Особа призначена строком до наступного переобрання. Непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини немає. Розмiр частки в статутному капiталi ПАТ «Iскра» 88,551461. 

ІІІ. Підпис 
Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона 

несе відповідальність згідно з законодавством. 
 
Голова правління - 
Генеральний директор ПАТ «Львівський завод РЕМА»   _______________                 Я.В. Кізима  
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