
 
 
 
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

“ЛЬВІВСЬКИЙ ЗАВОД РАДІОЕЛЕКТРОННОЇ МЕДИЧНОЇ АПАРАТУРИ” 

79019, м.Львів-19   , вул.Заводська,31 телефон (32) 258-92-40  тел./факс : 252-05-22, 252-12-85, 252-33-41 

E-meil : info@rema.com.ua 

Розрахунковий рахунок   26001225172      АТ «Райффайзен Банк Аваль»        МФО 380805            ЗКПО 14308428 

 
Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні 

папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента 
 

 I. Загальні відомості 
1. Повненайменуванняемітента: Публічнеакціонернетовариство «Львівський завод радіоелектронної 
медичної апаратури» 
2. Код за ЄДРПОУ: 14308428 
3. Місцезнаходження: 79019, м. Львів, вул. Заводська, 31. 
4. Міжміський код, телефон та факс: (032) 258-92-40, (032) 252-05-22 
5. Електроннапоштова адреса: office@rema.com.ua 
6. Адреса сторінкивмережіІнтернет, яка додаткововикористовуєтьсяемітентом для розкриттяінформації: 
http://rema.bfg.lviv.ua 
7. Вид особливоїінформації: відомостіпро зміну складу посадових осіб емітента. 

 
II. Текст повідомлення 

На Загальнихзборахакцiонерiв 27.04.2017 року (Протокол вiд 27.04.2017р.) прийняторiшення про лiквiдацiю 
ПАТ "Львiвський завод РЕМА" та створеннялiквiдацiйноїкомiсiї. Керуючись п.4 ст.88 Закону України "Про 
акцiонернiтовариства", припиненоповноваженняГоловиНаглядової ради ПАТ "Львiвський завод 
радiоелектронноїмедичноїапаратури" - СтарiчекаВолодимира Григоровича (особа не надалазгоди на 
розкриттяпаспортнихданих; в особи вiдсутнянепогашенасудимiсть за корисливi та посадовiзлочини; 
розмiрчастки особи у статутномукапiталiТовариства становить 
0,000005%).Пiдставаприпиненняповноважень: прийняттярiшенняЗагальнимизборамиакцiонерiв про 
лiквiдацiюТовариства та утвореннялiквiдацiйноїкомiсiї. Особа перебувала на посадi з 25.04.2016р. На посаду 
ГоловиНаглядової ради, повноваженняякогоприпинено, не призначено (не обрано) нiкого у зв'язку з 
прийняттямрiшення про лiквiдацiюТовариства. 
На Загальнихзборахакцiонерiв 27.04.2017 року (Протокол вiд 27.04.2017р.) прийняторiшення про лiквiдацiю 
ПАТ "Львiвський завод РЕМА" та створеннялiквiдацiйноїкомiсiї. Керуючись п.4 ст.88 Закону України "Про 
акцiонернiтовариства", припиненоповноваження Члена Наглядової ради ПАТ "Львiвський завод 
радiоелектронноїмедичноїапаратури" - Костiва Мирона Андрiйовича (особа не надалазгоди на 
розкриттяпаспортнихданих; в особи вiдсутнянепогашенасудимiсть за корисливi та посадовiзлочини; 
розмiрчастки у статутномукапiталiТовариства становить 0,000005%).Пiдставаприпиненняповноважень: 
прийняттярiшенняЗагальнимизборамиакцiонерiв про лiквiдацiюТовариства та 
утвореннялiквiдацiйноїкомiсiї. Особа перебувала на посадi з 25.04.2016р. Напосаду Члена Наглядової ради, 
повноваженняякогоприпинено, не обранонiкого у зв'язку з прийняттямрiшення про лiквiдацiюТовариства. 
На Загальнихзборахакцiонерiв 27.04.2017 року (Протокол вiд 27.04.2017р.) прийняторiшення про лiквiдацiю 
ПАТ "Львiвський завод РЕМА" та створеннялiквiдацiйноїкомiсiї. Керуючись п.4 ст.88 Закону України "Про 
акцiонернiтовариства", припиненоповноваження Члена Наглядової ради ПАТ "Львiвський завод 
радiоелектронноїмедичноїапаратури" - представникаакцiонера ПАТ "Iскра" (код ЄДРПОУ 
00214244;м.Львiв, вул.Вулецька, 14; розмiрчастки у статутному капiталi ПАТ "Львiвський завод РЕМА" 
становить 88,551461%) МанiвськоїЛiлiїРоманiвни (особа не надалазгоди на розкриттяпаспортнихданих; в 
особи вiдсутнянепогашенасудимiсть за корисливi та посадовiзлочини; особа не володiєакцiями 
ПАТ).Пiдставаприпиненняповноважень: прийняттярiшенняЗагальнимизборамиакцiонерiв про 
лiквiдацiюТовариства та утвореннялiквiдацiйноїкомiсiї. Особа перебувала на посадi з 25.04.2016р. На посаду 
Члена Наглядової ради, повноваженняякогоприпинено, не обранонiкого у зв'язку з прийняттямрiшення про 
лiквiдацiюТовариства. 
На Загальнихзборахакцiонерiв 27.04.2017 року (Протокол вiд 27.04.2017р.) прийняторiшення про лiквiдацiю 
ПАТ "Львiвський завод РЕМА" та створеннялiквiдацiйноїкомiсiї. Керуючись п.4 ст.88 Закону України "Про 
акцiонернiтовариства", а такожвраховуючиподанузаяву на звiльненняКiзими Я.В., 
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припиненоповноваженняГоловиПравлiння ПАТ "Львiвський завод радiоелектронноїмедичноїапаратури" - 
Кiзими Ярослава Володимировича (особа не надалазгоди на розкриттяпаспортнихданих; в особи 
вiдсутнянепогашенасудимiсть за корисливi та посадовiзлочини; розмiрчастки особи у 
статутномукапiталiТовариства становить 0.000290%).Пiдставаприпиненняповноважень: 
прийняттярiшенняЗагальнимизборамиакцiонерiв про лiквiдацiюТовариства i утвореннялiквiдацiйноїкомiсiї, 
та подана заява на звiльненняГоловиПравлiнняКiзими Я.В. Особа перебувала на посадi з 22.09.2015р. На 
посаду ГоловиПравлiння, повноваженняякогоприпинено, не призначено (не обрано) нiкого у зв'язку з 
прийняттямрiшення про лiквiдацiюТовариства. 
На Загальнихзборахакцiонерiв 27.04.2017 року (Протокол вiд 27.04.2017р.) прийняторiшення про лiквiдацiю 
ПАТ "Львiвський завод РЕМА" та створеннялiквiдацiйноїкомiсiї. Керуючись п.4 ст.88 Закону України "Про 
акцiонернiтовариства", припиненоповноваження Члена Правлiння-енергетика ПАТ "Львiвський завод 
радiоелектронноїмедичноїапаратури" - Кудрика Ярослава Васильовича (особа не надалазгоди на 
розкриттяпаспортнихданих; в особи вiдсутнянепогашенасудимiсть за корисливi та посадовiзлочини; 
часткою у статутному капiталiТовариства особа не володiє).Пiдставаприпиненняповноважень: 
прийняттярiшенняЗагальнимизборамиакцiонерiв про лiквiдацiюТовариства та 
утвореннялiквiдацiйноїкомiсiї. Особа перебувала на посадi з 10.03.2016р. Напосаду Члена Правлiння - 
енергетика, повноваженняякогоприпинено, не обранонiкого у зв'язку з прийняттямрiшення про 
лiквiдацiюТовариства. 

 
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»                  __________________  Кізима Я.В. 

27.04.2017р. 
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