
Титульний аркуш Повідомлення 
(Повідомлення про інформацію) 

Підтверджую ідентичність та достовірність 
Інформації, що розкрита відповідно до вимог 
Положення про розкриття інформації 
емітентами цінних паперів.  
 

Директор       Нестор Андрiй Євгенович 

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

  М.П.  
21.11.2018 

(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 селекцiйно-племiнний центр" 
2. Організаційно-правова форма 

Приватне підприємство  

3. Місцезнаходження 

80514, с.Купче, -- 

4. Ідентифікаційний код юридичної особи 

00701912 

5. Міжміський код та телефон, факс 

(067)600-21-29 немає 

6. Електронна поштова адреса 

lspc@bfg.lviv.ua 
 

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

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 21.11.2018 

 (дата) 

2. Повідомлення опубліковано у* №225 Газета "Вiдомостi НКЦПФР" 23.11.2018 

 (номер та найменування офіційного друкованого 
видання) (дата) 

3. Повідомлення розміщено на 
сторінці www.lspc.bfg.lviv.ua. в мережі Інтернет 23.11.2018 

 (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 або повне 

найменування 
юридичної особи 

Ідентифікаційний код юридичної особи 

Розмір 
частки в 

статутному 
капіталі 

емітента (у 
відсотках) 

1 2 3 4 5 6 

20.11.2018 припинено 
повноваження 

Голова 
наглядової 

ради 

Висоцький Микола 
Григорович * 0.00000 

Зміст інформації: 

Згiдно з рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв (протокол б/н вiд 20.11.2018 р.), вiдбулись змiни у складi посадових осiб: 
посадова особа Голова наглядової ради Висоцький Микола Григорович (особа не надала згоди на розкриття паспортних даних) припиняє 
повноваження на посадi ; частка в статутному капiталi 0 %; розмiр пакета акцiй, становить 0 грн.; на займанiй посадi перебував 6 рокiв. 
Посадова особа непогашеної судимостi за посадовi чи корисливi злочини не має 

20.11.2018 припинено 
повноваження 

Член 
наглядової 

ради 
Нестор Андрiй Євгенович * 0.00002 

Зміст інформації: 

Згiдно з рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв (протокол б/н вiд 20.11.2018 р.), вiдбулись змiни у складi посадових осiб: посадова особа член 
наглядової ради Нестор Андрiй Євгенович (особа не надала згоди на розкриття паспортних даних) припиняє повноваження; частка в 
статутному капiталi 0,000021 %; розмiр пакета акцiй 0,25 грн.; на займанiй посадi перебував 6 рокiв. Посадова особа непогашеної судимостi за 
посадовi чи корисливi злочини не має 

20.11.2018 припинено 
повноваження 

Голова 
ревiзiйної 

комiсiї 
Зернова Наталiя Борисiвна * 0.00002 

Зміст інформації: 

Згiдно з рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв (протокол б/н вiд 20.11.2018 р.), вiдбулись змiни у складi посадових осiб: посадова особа 



Дата 
вчинення 

дії 

Зміни 
(призначено, 

звільнено, обрано 
або припинено 
повноваження) 

Посада 

Прізвище, ім'я, по 
батькові або повне 

найменування 
юридичної особи 

Ідентифікаційний код юридичної особи 

Розмір 
частки в 

статутному 
капіталі 

емітента (у 
відсотках) 

1 2 3 4 5 6 

Голова ревiзiйної комiсiї Зернова Наталiя Борисiвна (особа не надала згоди на розкриття паспортних даних) припиняє повноваження на посадi; 
частка в статутному капiталi 0,000021 %; розмiр пакета акцiй становить 0,25 грн.. Посадова особа непогашеної судимостi за посадовi чи 
корисливi злочини не має. 

20.11.2018 призначено 
Голова 

наглядової 
ради 

Попко Мар'ян 
Маркiянович * 21.62356 

Зміст інформації: 

Згiдно з рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв (протокол б/н вiд 20.11.2018 р.), вiдбулись змiни у складi посадових осiб: посадова особа 
Голова наглядової ради Попко Мар'ян Маркiянович (особа не надала згоди на розкриття паспортних даних) призначена на посаду; частка в 
статутному капiталi 21,623563%; розмiр пакета акцiй, становить 249663,50грн.; призначено на термiн згiдно Статуту Товариства. Посадова 
особа непогашеної судимостi за посадовi чи корисливi злочини не має. 

20.11.2018 призначено 
Член 

наглядової 
ради 

Глинський Орест 
Миронович * 43.24715 

Зміст інформації: 

Згiдно з рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв (протокол б/н вiд 20.11.2018 р.), вiдбулись змiни у складi посадових осiб: посадова особа член 
наглядової ради Глинський Орест Миронович (особа не надала згоди на розкриття паспортних даних) призначена на посаду; частка в 
статутному капiталi 43,247148%; розмiр пакета акцiй, становить 499327,25грн.; призначено на термiн 3 (Три) роки. Посадова особа непогашеної 
судимостi за посадовi чи корисливi злочини не має. 

20.11.2018 призначено 
Член 

наглядової 
ради 

Маслюк Галина Дмитрiвна * 21.62358 

Зміст інформації: 



Дата 
вчинення 

дії 

Зміни 
(призначено, 

звільнено, обрано 
або припинено 
повноваження) 

Посада 

Прізвище, ім'я, по 
батькові або повне 

найменування 
юридичної особи 

Ідентифікаційний код юридичної особи 

Розмір 
частки в 

статутному 
капіталі 

емітента (у 
відсотках) 

1 2 3 4 5 6 

Згiдно з рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв (протокол б/н вiд 20.11.2018 р.), вiдбулись змiни у складi посадових осiб: посадова особа член 
наглядової ради Маслюк Галина Дмитрiвна (особа не надала згоди на розкриття паспортних даних) призначена на посаду; частка в статутному 
капiталi 21,623585%; розмiр пакета акцiй, становить 249663,75грн.; призначено на термiн 3 (Три) роки. Посадова особа непогашеної судимостi 
за посадовi чи корисливi злочини не має. 

20.11.2018 призначено 
Голова 

Ревiзiйної 
комiсiї 

Глинський Орест 
Миронович * 43.24715 

Зміст інформації: 

Згiдно з рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв (протокол б/н вiд 20.11.2018 р.), вiдбулись змiни у складi посадових осiб: посадова особа 
Голова Ревiзiйної комiсiї Глинський Орест Миронович (особа не надала згоди на розкриття паспортних даних) призначена на посаду; частка в 
статутному капiталi 43,247148%; розмiр пакета акцiй, становить 499327,25грн.; призначено на термiн 3 (Три) роки/ Посадова особа 
непогашеної судимостi за посадовi чи корисливi злочини не має. 

20.11.2018 звільнено Директор Зiльберварг Артем 
Русланович * 0.00000 

Зміст інформації: 

Згiдно з рiшенням засiдання Наглядової ради №2/2018 вiдбулись змiни у складi посадових осiб: звiльнено з посади директора Зiльберварга 
Артема Руслановича (особа не надала згоди на розкриття паспортних даних) , частка в статутному капiталi 0 %; розмiр пакета акцiй, становить 
0 грн. Посадова особа непогашеної судимостi за посадовi чи корисливi злочини не мала 

20.11.2018 призначено Директор Нестор Андрiй Євгенович * 0.00002 

Зміст інформації: 

Згiдно з рiшенням засiдання Наглядової ради №2/2018 вiдбулись змiни у складi посадових осiб: призначено на посаду директора Нестора 
Андрiя Євгеновича (особа не надала згоди на розкриття паспортних даних); частка в статутному капiталi 0,000021 %; розмiр пакета акцiй 0,25 
грн. Посадова особа непогашеної судимостi за посадовi чи корисливi злочини не має 
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