Титульний аркуш
21.01.2021
(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№ 2/141
(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог
Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням
Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826,
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із
змінами) (далі - Положення).
Керуючий санацiєю
(посада)

Степаненко Iрина Євгенiївна
(підпис)

(прізвище та ініціали керівника або уповноваженої
особи емітента)

Проміжна інформація емітента цінних паперів
за 4 квартал 2020 року
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента: Публiчне акцiонерне товариство "Львiвська вугiльна компанiя"
2. Організаційно-правова форма: Публічне акціонерне товариство
3. Ідентифікаційний код юридичної особи: 35879807
4. Місцезнаходження: 80086, Львівська обл., с.Сiлець, не має
5. Міжміський код, телефон та факс: (03249) 40111, 40111
6. Адреса електронної пошти: lvk-hole@ukr.net
7. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та
номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги
на фондовому ринку, особи, яка здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені
учасника фондового ринку (у разі здійснення оприлюднення): Державна установа "Агентство з
розвитку iнфраструктури фондового ринку України", 21676262, Україна, DR/00001/APA
8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та
номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги
на фондовому ринку, особи, яка здійснює подання звітності та/або адміністративних даних до
Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (у разі, якщо емітент не подає
Інформацію до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку безпосередньо):
Державна установа "Агентство з розвитку iнфраструктури фондового ринку України", 21676262,
Україна, DR/00002/ARM
II. Дані про дату та місце оприлюднення проміжної інформації
Проміжну інформацію розміщено на
власному веб-сайті учасника фондового
ринку

PATLVK.com.ua

28.01.2021

(URL-адреса сторінки)

(дата)

Зміст
Відмітьте (Х), якщо відповідна інформація міститься у проміжній інформації
1. Основні відомості про емітента
2. Інформація про одержані ліцензії на окремі види діяльності
3. Інформація про посадових осіб емітента
4. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:
1) інформація про зобов'язання та забезпечення емітента
2) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції
3) інформація про собівартість реалізованої продукції
5. Відомості про цінні папери емітента:
1) інформація про випуски акцій емітента
2) інформація про облігації емітента
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом
4) інформація про похідні цінні папери емітента
6. Відомості щодо участі емітента в юридичних особах
7. Інформація щодо корпоративного секретаря
8. Інформація про вчинення значних правочинів
9. Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість,
осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та
обставини, існування яких створює заінтересованість
10. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому
числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди
на відчуження таких цінних паперів та інформація про загальну кількість
голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а
також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження
таких прав передано іншій особі
11. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів
12. Інформація про конвертацію цінних паперів
13. Інформація про заміну управителя
14. Інформація про керуючого іпотекою
15. Інформація про трансформацію (перетворення) іпотечних активів
16. Інформація про зміни в реєстрі забезпечення іпотечних сертифікатів за кожним
консолідованим іпотечним боргом
17. Інформація про іпотечне покриття:
1) інформація про заміну іпотечних активів у складі іпотечного покриття
2) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром
(сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям
3) інформація про співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром
(сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну
дату після замін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулись
протягом звітного періоду
4) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або
включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття
18. Інформація про заміну фінансової установи, яка здійснює обслуговування
іпотечних активів
19. Проміжна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює
забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення
окремо)
20. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств,

X
X
X

X

виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини
об'єкта) житлового будівництва)
21. Проміжна фінансова звітність емітента, складена за положеннями (стандартами)
бухгалтерського обліку
22. Проміжна фінансова звітність емітента, складена за міжнародними стандартами
фінансової звітності
23. Висновок про огляд проміжної фінансової звітності, підготовлений аудитором
(аудиторською фірмою)
24. Проміжний звіт керівництва
25. Твердження щодо проміжної інформації
26. Примітки:
26. Примiтки:

X

Ухвалою Господарського суду Львiвської областi вiд 02.08.2018р. у справi №
914/2441/15введена процедура санацiї Публiчного акцiонерного товариства "Львiвська
вугiльна компанiя" (iдентифiкацiйний код 35879807).
Керуючим санацiєю Публiчного акцiонерного товариства "Львiвська вугiльна компанiя"
(iдентифiкацiйний код 35879807) призначено арбiтражного керуючого Постоленко
Володимира Олексiйовича (свiдоцтво про право на здiйснення дiяльностi арбiтражного
керуючого (розпорядника майна, керуючого санацiєю, лiквiдатора) № 1392 видане 09.07.2013
р. Мiнiстерством юстицiї України; адреса: вул. Пушкiна, буд. 67, кв. 97, м. Черкаси, 18001).
У вiдповiдностi до п. 4 ст. 28 ЗУ "Про вiдновлення платоспроможностi боржника або визнання
його банкрутом" з моменту винесення ухвали про введення процедури санацiї:
керiвника боржника звiльнено з посади;
управлiння боржником перейшло до керуючого санацiєю;
зупинено повноваження органiв управлiння боржника - юридичної особи щодо управлiння
товариством та розпорядження майном боржника, повноваження органiв управлiння
передаються керуючому санацiєю, за винятком повноважень, передбачених планом санацiї. На
даний час план санацiї не затверджений.
Ухвалою Господарського суду Львiвської областi вiд 26.09.2019р. у справi № 914/2441/15
достроково припинено повноваження арбiтражного керуючого Постоленка Володимира
Олексiйовича як керуючого санацiєю Публiчного акцiонерного товариства "Львiвська вугiльна
компанiя".
Ухвалою Господарського суду Львiвської областi вiд 26.09.2019р. у справi № 914/2441/15
керуючим санацiєю Публiчного акцiонерного товариства "Львiвська вугiльна компанiя"
призначено арбiтражного керуючого Степаненко Iрину Євгенiївну. (свiдоцтво про право на
здiйснення дiяльностi арбiтражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацiєю,
лiквiдатора) № 1818 видане 03.07.2017 р. Мiнiстерством юстицiї України; адреса: провулок
Олександра Матросова, буд. 5, офiс 501/3, м. Одеса, 65044; iдентифiкацiйний номер
3366001921).
Управлiння ПАТ "Львiвська вугiльна компанiя" перейшла до керуючого санацiєю. Зупинились
повноваження органiв управлiння ПАТ "Львiвська вугiльна компанiя" в тому числi
виконавчого органу-правлiння. Здiйснена передача керуючому санацiєю бухгалтерської та

iншої документацiї товариства, його печаток, матерiальних цiнностей.
Посада корпоративного секретаря вiдсутня, облiгацiї не випускалися. Товариство не приймало
участь в створенi юридичних осiб в звiтному перiодi. У складi промiжної iнформацiї також
вiдсутня:
- iнформацiя про облiгацiї емiтента, оскiльки вони не випускались;
- iнформацiя про iншi цiннi папери випущенi емiтентом, оскiльки вони не випускались;
- iнформацiя про похiднi цiннi папери, оскiльки вони не випускались;
- iнформацiя про викуп (продаж ранiше викуплених товариством акцiй) власних акцiй
протягом звiтного перiоду, оскiльки вiдповiднi дiї в звiтному перiодi емiтентом не
проводились;
- iнформацiя про прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних
правочинiв, оскiльки у звiтному перiодi такi рiшення емiтентом не приймались;
- iнформацiя про прийняття рiшення про надання згоди на вчинення значних правочинiв,
оскiльки у звiтному перiодi, такi рiшення емiтентом не приймались;
- iнформацiя про прийняття рiшення про надання згоди на вчинення правочинiв, щодо
вчинення яких є заiнтересованiсть, оскiльки у звiтному перiодi такi рiшення емiтентом не
приймались;
- iнформацiя про забезпечення випуску боргових цiнних паперiв, оскiльки у звiтному перiодi
такi рiшення емiтентом не приймались;
- вiдомостi щодо особливої iнформацiї та iнформацiї про iпотечнi цiннi папери, що виникала
протягом перiоду, оскiльки така iнформацiя не виникала протягом звiтного перiоду.
- iнформацiя про замiну фiнансової установи, оскiльки у звiтньому перiодi така замiна не
вiдбулася.
- . iнформацiя про вчинення правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть, осiб,
заiнтересованих у вчиненнi товариством правочинiв iз заiнтересованiстю, та обставини,
iснування яких створює заiнтересованiсть, оскiльки такi рiшення емiтентом не приймались;
- iнформацiя про загальну кiлькiсть голосуючих акцiй та кiлькiсть голосуючих акцiй, права
голосу за якими обмежено, а також кiлькiсть голосуючих акцiй, права голосу за якими за
результатами обмеження таких прав передано iншiй особi, оскiльки такi рiшення емiтентом не
приймались;
-iнформацiя про забезпечення випуску боргових цiнних паперiв, оскiльки такi дiї емiтентом не
здiйснювались;
- iнформацiя про конвертацiю цiнних паперiв, оскiльки такi дiї емiтентом не приймались;
- iнформацiя про замiну управителя, оскiльки такi рiшення емiтентом не здiйснювались;

- iнформацiя про керуючого iпотекою, оскiльки така посада вiдсутня (вiдсутня iпотека);
- iнформацiя про трансформацiю (перетворення) iпотечних активiв, оскiльки такi рiшення
емiтентом не приймались;
-iнформацiя про змiни в реєстрi забезпечення iпотечних сертифiкатiв за кожним
консолiдованим iпотечним боргом, оскiльки такi рiшення емiтентом не приймались;
-iнформацiя про iпотечне покриття, оскiльки такi рiшення емiтентом не приймались;
-iнформацiя про господарську та фiнансову дiяльнiсть емiтента,згiдно положення
про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв за даний звiтнiй перiод.
- iнформацiя про висновок про огляд промiжної фiнансової звiтностi, пiдготовлений
аудитором (аудиторською фiрмою), згiдно положення
про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв за даний звiтнiй перiод.
- iнформацiя про твердження щодо промiжної iнформацiї, згiдно положення
про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв за даний звiтнiй перiод.
- iнформацiя про висновок про огляд промiжної фiнансової звiтностi, пiдготовлений
аудитором (аудиторською фiрмою), згiдно положення
про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв за даний звiтнiй перiод.
Промiжна фiнансова звiтнiсть емiтента, яка складена за положенням (стандартами)
бухгалтерського облiку, не заповнюється, оскiльки Товариство складає звiтнiсть у
вiдповiдностi до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi.
Товариство зазначає, що промiжна фiнансова звiтнiсть за звiтний перiод не була перевiрена
аудиторською фiрмою, у зв'язку з чим огляд цiєї звiтностi аудиторською фiрмою не надається.

ІІІ. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування
Публiчне акцiонерне товариство "Львiвська вугiльна компанiя"
2. Дата проведення державної реєстрації
08.05.2008
3. Територія (область)
Львівська обл.
4. Статутний капітал (грн)
305610000
5. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі
37,578
6. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу
державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії
0
7. Середня кількість працівників (осіб)
674
8. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД
19.20 - Виробництво продуктiв нафтоперероблення
46.71 - Оптова торгiвля твердим, рiдким, газоподiбним паливом i подiбними продуктами
49.41 - Вантажний автомобiльний транспорт
9. Органи управління підприємства
Правлiння, Наглядова рада, Ревiзiйна комiсiя. Вищим органом Товариства є загальнi
збори акцiонерiв.
10. Засновники
Прізвище, ім'я, по батькові, якщо
засновник - фізична особа;
найменування, якщо засновник юридична особа
ЗАТ "Львiвсистеменерго"
Регiональне вiддiлення Фонду
державного майна України по
Львiвськiй областi

Ідентифікаційний
код юридичної
Місцезнаходження, якщо засновник особи, якщо
юридична особа
засновник юридична особа
Львiвська обл., м. Червоноград, 80100
25262043
79000, Львiвська обл., мiсто Львiв,
вулиця СIЧОВИХ СТРIЛЬЦIВ, будинок
20823070
3

Якщо кількість фізичних осіб - засновників емітента перевищує двадцять, зазначається
загальна кількість фізичних осіб:
0
11. Банки, що обслуговують емітента
1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним
рахунком у національній валюті
АТ "АКБ "КОНКОРД", МФО 307350
2) IBAN
UA 533073500000026009000787801
3) поточний рахунок
UA 533073500000026009000787801
4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним
рахунком в іноземній валюті
д/в, МФО д/в
5) IBAN
д/в
6) поточний рахунок
д/в

IV. Інформація про одержані ліцензії на окремі види діяльності
Вид діяльності
1
Виконання робiт пiдвищеної
небезпеки: - зберiгання балонiв
iз стисненим газом (кисень); роботи в дiючих
електроустановках напругою
понад 1000В (до 6 кВ включно);
- маркшейдерськi роботи; роботи iз збагачення корисних
копалин; -зварювальнi (елект
Опис
Експлуатацiя устаткування для
транспортування, дроблення,
сортування та збагачення
корисних копалин у вугiльнiй
галузi промисловостi
Опис
Експлуатацiя устаткування
напругою понад 1000В (до 6 кВ
включно) (електричне
устаткування електричних
станцiй та мереж; технологiчне
електрообладнання)
Опис
Експлуатацiя парових котлiв
теплопродуктивнiстю понад 0.1
МВт, трубопроводiв пари та
гарячої води з робочим тиском
понад 0,05 МПа i температурою
нагрiву вище нiж 1100 С,
посудини, що працюють пiд
тиском понад 0,05МПа
Опис
Експлуатацiя вантажопiдйомних
кранiв

Номер
ліцензії
2
0058.16.46

Дата
закінчення
Дата
Орган державної влади, що
дії ліцензії
видачі
видав ліцензію
(за
наявності)
3
4
5
12.02.2016 Державна служба України з 12.02.2021
питань працi Головне
управлiння Держпрацi у
Львiвськiй областi

д/в
0527.18.46

12.10.2018

Головне управлiння
Держпрацi у Львiвськiй
областi

12.10.2023

д/в
0561.18.46

25.10.2018

Головне управлiння
Держпрацi у Львiвськiй
областi

25.10.2023

д/в
0572.18.46

01.11.2018

Головне управлiння
Держпрацi у Львiвськiй
областi

01.11.2023

д/в
0106.19.46

15.02.2019

Головне управлiння
Держпрацi у Львiвськiй
областi

15.02.2024

29.01.2019

Головне управлiння
Держпрацi у Львiвськiй
областi

29.01.2024

02.12.2020

Керуючий санацiєю ПАТ
"Львiвська вугiльна компанiя"

Опис
д/в
Експлуатацiя устаткування для
0061.19.46
транспортування, дроблення,
сортування та збагачення
корисних копалин у вугiльнiй
галузi промисловостi
Опис
д/в
Декларацiя вiдповiдностi
матерiально-технiчної бази
вимогам законодавства з питань
охорони працi

Декларацiя вiдповiдностi матерiально-технiчної бази вимогам
законодавства з питань охорони працi:
- Роботи, що виконуються на висотi понад 1,3 метра.
- Роботи в колодязях, траншеях, бункерах.
-

Маркшейдерськi роботи.

Роботи в дiючих електроустановках напругою понад 1000 В
(до 6 кВ включно);
-

Зберiгання балонiв iз стисненим газом (кисень);

-

Зварювальнi роботи;

Монтаж, демонтаж, налагодження, ремонт, технiчне
обслуговування устатковання для транспортування, дроблення,
сортування та збагачення корисних копалин у вугiльнiй галузi
промисловостi;
Опис
-

Газополум'янi роботи;

-

Роботи iз збагачування корисних копалин.

Цiєю декларацiєю керуючий санацiєю пiдтверджує вiдповiднiсть
матерiально-технiчної бази та умов працi вимогам законодавства з
питань охорони працi та промислової безпеки пiд час виконання таких
робiт пiдвищеної небезпеки.

Декларацiя зареєстрована у журналi облiку суб'єктiв господарювання
у територiальному органi Держпрацi 11 грудня 2020 року № 1156/20

V. Інформація про посадових осіб емітента
1. Посада
Керуючий санацiєю
2. Прізвище, ім'я, по батькові
Степаненко Iрина Євгенiївна
3. Рік народження
1992
4. Освіта
вища
5. Стаж роботи (років)
0

6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
д, д, д/в
7. Опис
Ухвалою Господарського суду Львiвської областi вiд 02.08.2018р. у справi №
914/2441/15введена процедура санацiї Публiчного акцiонерного товариства "Львiвська вугiльна
компанiя" (iдентифiкацiйний код 35879807).
Керуючим санацiєю Публiчного акцiонерного товариства "Львiвська вугiльна компанiя"
(iдентифiкацiйний код 35879807) призначено арбiтражного керуючого Постоленко Володимира
Олексiйовича (свiдоцтво про право на здiйснення дiяльностi арбiтражного керуючого
(розпорядника майна, керуючого санацiєю, лiквiдатора) № 1392 видане 09.07.2013 р.
Мiнiстерством юстицiї України; адреса: вул. Пушкiна, буд. 67, кв. 97, м. Черкаси, 18001).
У вiдповiдностi до п. 4 ст. 28 ЗУ "Про вiдновлення платоспроможностi боржника або визнання
його банкрутом" з моменту винесення ухвали про введення процедури санацiї:
керiвника боржника звiльнено з посади;
управлiння боржником перейшло до керуючого санацiєю;
зупинено повноваження органiв управлiння боржника - юридичної особи щодо управлiння
товариством
та розпорядження майном боржника, повноваження органiв управлiння
передаються керуючому санацiєю, за винятком повноважень, передбачених планом санацiї. На
даний час план санацiї не затверджений.
Ухвалою Господарського суду Львiвської областi вiд 26.09.2019р. у справi № 914/2441/15
достроково припинено повноваження арбiтражного керуючого Постоленка Володимира
Олексiйовича як керуючого санацiєю Публiчного акцiонерного товариства "Львiвська вугiльна
компанiя".
Ухвалою Господарського суду Львiвської областi вiд 26.09.2019р. у справi № 914/2441/15
керуючим санацiєю Публiчного акцiонерного товариства "Львiвська вугiльна компанiя"
призначено арбiтражного керуючого Степаненко Iрину Євгенiївну. (свiдоцтво про право на
здiйснення дiяльностi арбiтражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацiєю,
лiквiдатора) № 1818 видане 03.07.2017 р. Мiнiстерством юстицiї України; адреса: провулок
Олександра Матросова, буд. 5, офiс 501/3, м. Одеса, 65044; iдентифiкацiйний номер
3366001921).

Повноваження посадової особи визначенi законодавством. У посадової особи емiтента
непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не було.

1. Посада
Перший заступник Голови правлiння-заступник генерального директора
2. Прізвище, ім'я, по батькові
Чудак Наталiя Олександрiвна
3. Рік народження
1962

4. Освіта
вища - Днiпропетровський хiмiко-технологiчний iнститут iм. Ф. Дзержинського
5. Стаж роботи (років)
32
6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
ПАТ "Львiвська вугiльна компанiя", 35879807, З 01.02.2008 року по 25.04.2008 року старший майстер вiддiлу технiчного контролю ТОВ <Трейд-Груп-Мар>; 3 20.04.2010р до
26.03.2012р. - заступник генерального директора з якостi ПАТ "Львiвська вугiльна компанiя"; з
27.03.2012 по 17.04.2014 - голова правлiння-генеральний директор ПАТ "Львiвська вугiльна
компанiя".
7. Опис
Перший заступник Голови Правлiння є заступником генерального директора Товариства.
Повноваження Першого заступника голови правлiння вказанi у ст.7.4 Статуту Товариства.
Перший заступник Голови Правлiння отримує заробiтну плату та винагороду за виконання
посадових обов"язкiв згiдно iз контрактом . Винагороди у натуральнiй формi не отримує. За
сумiсництвом нiде не працює. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
1. Посада
Член правлiння- начальник охорони
2. Прізвище, ім'я, по батькові
Харкiвський Iгор Вiкторович
3. Рік народження
1964
4. Освіта
середня
5. Стаж роботи (років)
35
6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
ТзОВ<Трейд-Груп-Мар>, д, ТзОВ<Трейд-Груп-Мар>, д, Фрунзенська середня школа I-III
ступеня - вчитель трудового навчання, ТзОВ <ГЗФ <Лутугинська> - охоронник,
ТзОВ<Трейд-Груп-Мар> - охоронник.
7. Опис
Член Правлiння є начальником охорони. Повноваження Члена Правлiння вказанi у п.7.4
Статуту Товариства.
Член Правлiння отримує заробiтну плату та винагороду за виконання посадових обов"язкiв
згiдно iз контрактом . Винагороди у натуральнiй формi не отримує. За сумiсництвом не працює.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

1. Посада
Член Правлiння-головний технолог
2. Прізвище, ім'я, по батькові
Черних Людмила Миколаївна
3. Рік народження
1953
4. Освіта
середня спецiальна - Донецький iндустрiальний технiкум
5. Стаж роботи (років)
41

6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
ТОВ <Армус>, д, з 04.07.2008 року - заступник директора по якостi ТОВ <Армус>
7. Опис
Член Правлiння є головний технолог Товариства. Повноваження Члена Правлiння вказанi
у п.7.4 Статуту Товариства.
Член Правлiння отримує заробiтну плату та винагороду за виконання посадових обов"язкiв
згiдно iз контрактом . Винагороди у натуральнiй формi не отримує. За сумiсництвом нiде не
працює. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
1. Посада
Член наглядової ради
2. Прізвище, ім'я, по батькові
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "IФОРАС"
3. Рік народження
0
4. Освіта
д/в
5. Стаж роботи (років)
4
6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
д, д, д/в
7. Опис
Згiдно рiшення Загальних зборiв акцiонерiв (протокол №9 вiд 27.04.2015р.) призначено:
Член наглядової ради - Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "IФОРАС", код за ЄДРПОУ
36561549, володiє 23,00000% у статутному капiталi. Представник юридичної особи - Сафонов
Олег Анатолiйович (паспорт ЕН 349478, Артемiвським РВ ЛМУ УМВС України в Луганськiй
обл., 22.06.2004р.)
Повноваження Члена наглядової ради вказанi у п.8.3 Статуту Товариства.
Член наглядової ради працює на безоплатнiй основi та винагороди у натуральнiй формi не
отримує. . Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

1. Посада
Член Наглядової ради
2. Прізвище, ім'я, по батькові
Товаристов з обмеженою вiдповiдальнiстю "Вантажно-транспортне управлiння"
3. Рік народження
0
4. Освіта
д/в

5. Стаж роботи (років)
4
6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
д, д, д/в
7. Опис
Згiдно рiшення Загальних зборiв акцiонерiв (протокол №9 вiд 27.04.2015р.)
призначено:
Член наглядової ради - Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Вантажно-транспортне
управлiння", код за ЄДРПОУ 36735800, володiє 22,755380% у статутному капiталi. Представник
юридичної особи - Сергiєнко Володимир Вiкторович (паспорт ЕК 142209,виданий Ленiнським
РВ УМВС України в Луганськiй обл. 16 лютого 1996р.) Непогашеної судимостi за корисливi та
посадовi злочини не має. Посади, якi займав протягом останнiх 5-ти рокiв: з 2010р. водiй
автотранспортного засобу на ТОВ "ГЗФ "Iндустрiя", з 2012 по теперiшнiй час водiй
автотранспортного засобу на ТОВ "Вантажно- транспортне управлiння".
Повноваження члена Наглядової ради вказанi у п.8.3 Статуту Товариства.
Член Наглядової ради працює на безоплатнiй основi та винагороди у натуральнiй формi не
отримує.

1. Посада
Член Наглядової ради
2. Прізвище, ім'я, по батькові
Регiональне вiддiлення Фонду державного майна України по Львiвськiй, Закарпатськiй та
Волинськiй обл
3. Рік народження
0
4. Освіта
д/в
5. Стаж роботи (років)
4
6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
д, д, д/в
7. Опис
Згiдно рiшення Загальних зборiв акцiонерiв (протокол №9 вiд 27.04.2015р.) призначено:

Член наглядової ради - Регiональне вiддiлення Фонду державного майна України по
Львiвськiй, Закарпатськiй та Волинськiй областях , код за ЄДРПОУ- 42899921 , володiє
37,577926 % у статутному капiталi. Представник юридичної особи - Доманська Iрина Богданiвна
(паспорт КВ № 883796 , виданий Франкiвським РВ ЛМУ УМВС України у Львiвськiй областi

12.03.2002р.)

Член Наглядової ради працює на безоплатнiй основi та винагороди у натуральнiй формi не
отримує.

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

1. Посада
Член Ревiзiйної комiсi
2. Прізвище, ім'я, по батькові
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "АСП ТРЕЙД ГРУП"
3. Рік народження
0
4. Освіта
д/в
5. Стаж роботи (років)
4
6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
д, д, д/в
7. Опис
Згiдно рiшення Загальних зборiв акцiонерiв (протокол №9 вiд 27.04.2015р.)
призначено:
Член ревiзiйної комiсiї - Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "АСП ТРЕЙД ГРУП", код за
ЄДРПОУ 36736708, володiє 16.666693% у статутному капiталi. Представник юридичної особи Чiкаєв Максим Юрiйович (паспорт ЕК №006552, виданий Краснолуцьким МВ УМВС України в
Луганськiй областi 06 липня 1995р.)
Повноваження Члена Ревiзiйної комiсiї вказанi у п.8.5 Статуту Товариства.
Член Ревiзiйної комiсiї працює на безоплатнiй основi та винагороди у натуральнiй формi не
отримує. .
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Посади, якi займав протягом
останнiх 5-ти рокiв: з 01.04.2011р. по 19.06.2011р. займав посаду iнженера по комп'ютерних
системах в ТОВ "СХIД КОПI"; з 21.06.2011р. по теперiшнiй час займає посаду директора в ТОВ
"Вугiлля Трейд".

1. Посада

Голова Ревiзiйної комiсiї
2. Прізвище, ім'я, по батькові
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Вантажно-транспортне управлiння"
3. Рік народження
0
4. Освіта
д/в
5. Стаж роботи (років)
4
6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
д, д, д/в
7. Опис
Згiдно рiшення Загальних зборiв акцiонерiв (протокол №9 вiд 27.04.2015р). та рiшення
ревiзiйної комiсiї (протокол №1 вiд 27.04.2015р.) призначено:
Голова ревiзiйної комiсiї - Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Вантажно-транспортне
управлiння", код за ЄДРПОУ 36735800, володiє 22,755380% у статутному капiталi. Представник
юридичної особи - Осипчук Свiтлана Олександрiвна (паспорт ЕК №144469, виданий
Артемiвським РВ ЛМУ УМВС України у Луганськiй областi 26.01.1996р.). Непогашеної
судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

1. Посада
Голова Наглядової ради
2. Прізвище, ім'я, по батькові
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "АСП ТРЕЙД ГРУП"
3. Рік народження
0
4. Освіта
д/в
5. Стаж роботи (років)
4
6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
д, д, д/в
7. Опис
Згiдно рiшення Загальних зборiв акцiонерiв (протокол №9 вiд 27.04.2015р.) та рiшення
наглядової ради (протокол №1 вiд 30.04.2015р.) призначено:
Голова наглядової ради - Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "АСП ТРЕЙД ГРУП", код
за ЄДРПОУ 36736708, володiє 16.666693% у статутному капiталi. Представник юридичної особи
- Чiкаєва Наталiя Олександрiвна (паспорт ЕК №965344, виданий Ленiнським РВ УМВС України
в Луганськiй областi 21.11.98р.).
Повноваження голови Наглядової ради вказанi у п.8.3 Статуту Товариства.
Голова Наглядової ради працює на безоплатнiй основi та винагороди у натуральнiй формi не
отримує.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

1. Посада
Член Ревiзiйної комiсiї
2. Прізвище, ім'я, по батькові
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "IФОРАС"
3. Рік народження
0
4. Освіта
д/в
5. Стаж роботи (років)
4
6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
д, д, д/в
7. Опис
Згiдно рiшення Загальних зборiв акцiонерiв (протокол №9 вiд 27.04.2015р.)
призначено:
Член ревiзiйної комiсiї - Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "IФОРАС", код за ЄДРПОУ
36561549, володiє 23,00% у статутному капiталi. Представник юридичної особи - Лiтвiнова
Тетяна Олександрiвна (паспорт ЕН 483578, Артемiвським РВ УМВС України в Луганськiй обл.,
20.12.2005р.). Повноваження Члена Ревiзiйної комiсiї вказанi у п.8.5 Статуту Товариства.
Член Ревiзiйної комiсiї працює на безоплатнiй основi та винагороди у натуральнiй формi не
отримує. .

1. Посада
Член Ревiзiйної комiсiї
2. Прізвище, ім'я, по батькові
Регiональне вiддiлення Фонду державного майна України по Львiвськiй, Закарпатськiй та
Волинськiй обл
3. Рік народження
0
4. Освіта
д/в
5. Стаж роботи (років)
4
6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
д, д, д/в
7. Опис
Згiдно рiшення Загальних зборiв акцiонерiв (протокол №9 вiд 27.04.2015р.) звiльнено:

Член ревiзiйної комiсiї -, Регiональне вiддiлення Фонду державного майна України по
Львiвськiй, Закарпатськiй та Волинськiй областях

код за ЄДРПОУ 42899921 , володiє 37,577926 % у статутному капiталi Представник юридичної
особи - Яськiв Руслана Михайлiвна (паспорт КА № 764202, виданий Жидачiвським РВ УМВС
України у Львiвськiй областi 03 лютого 1998 р.). Повноваження Члена Ревiзiйної комiсiї вказанi
у п.8.5 Статуту Товариства.

Член Ревiзiйної комiсiї працює на безоплатнiй основi та винагороди у натуральнiй формi не
отримує. .

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Звiльнено у зв'язку з
переобранням на наступний термiн.

1. Посада
Член правлння-головний бухгалтер
2. Прізвище, ім'я, по батькові
Потоцька Iрина Миколаївна
3. Рік народження
1983
4. Освіта
вища
5. Стаж роботи (років)
9
6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
ПАТ "Львiвська вугiльна компанiя", 35879807, з 01.07.2011р. - провiдний економiст по
збуту ПАТ "Львiвська вугiльна компанiя"; з 01.07.2013р. - заступник головного бухгалтера ПАТ
"Львiвська вугiльна компанiя".
7. Опис
рiшення наглядової ради (протокол №1 вiд 30.04.2015р.) призначено:
Член правлiння - головний бухгалтер - Потоцька Iрина Миколаївна (КС № 322176, виданий
Червоноградським МВ УМВС України у Львiвськiй областi, 31.03.2004р.), володiє 0% у
статутному капiталi. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

VII. Відомості про цінні папери емітента
1. Інформація про випуски акцій емітента
Дата
реєстрації
випуску
1
21.05.2011

Опис

Номер
свідоцтва
про
реєстрацію
випуску
2
261/1/00

Найменування
органу, що
зареєстрував випуск

Міжнародний
ідентифікацій
ний номер

3
ДКЦПФР України

4
UA4000121479

Тип
цінного
папера

Форма
існування та
форма
випуску

Номінальна
вартість
(грн)

Кількість
акцій
(шт.)

Загальна
номінальна
вартість
(грн)

Частка у
статутному
капіталі (у
відсотках)

5
6
7
8
9
10
Акція
Бездокумента
0,25
12224400
305610000
100
проста
рні іменні
00
бездокумент
арна іменна
Всi акцiї Товариства розмiщенi та сплаченi повнiстю за їх номiнальною вартiстю. У звiтному перiодi торгiвля цiнними паперами на внутрiшнiх
та зовнiшнiх ринках не здiйснювалась. Фактiв лiстингу/делiстингу цiнними паперами на фондових бiржах не виявлено. Рiшення про додатковий
випуск акцiй за звiтний перiод не приймалось.Товариство не випускало iнших цiнних паперiв та не здiйснювало вiдкритого розмiщення цiнних
паперiв. Протягом звiтнього перiоду Товариство викуп власних акцiй не здiйснювало.

ХV. Проміжний звіт керівництва
Неiдентифiкованих ризикiв та невизначеностей немає. Особа, що пiдписала цей звiт, стверджує
що, наскiльки це їй вiдомо, промiжний звiт керiвництва включає достовiрне та об'єктивне
подання iнформацiї вiдповiдно до частини четвертої статтi 40-1 Закону України "Про цiннi
папери та фондовий ринок".

Ухвалою Господарського суду Львiвської областi вiд 02.08. 2018р. у справi № 914/2441/15
введено процедуру санацiї Публiчного акцiонерного товариства "Львiвська вугiльна компанiя",
керуючим санацiєю призначено арбiтражного керуючого Постоленка Володимира
Олексiйовича.

Ухвалою Господарського суду Львiвської областi вiд 26.09.2019р. у справi № 914/2441/15
достроково припинено повноваження арбiтражного керуючого Постоленка Володимира
Олексiйовича як керуючого санацiєю Публiчного акцiонерного товариства "Львiвська вугiльна
компанiя".

Ухвалою Господарського суду Львiвської областi вiд 26.09.2019р. у справi № 914/2441/15
керуючим санацiєю Публiчного акцiонерного товариства "Львiвська вугiльна компанiя"
призначено арбiтражного керуючого Степаненко Iрину Євгенiївну.

