
Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію) 

 
13.02.2021 

(дата реєстрації емітентом електронного документа) 

№ 2-16/02 

(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). 

 

Керуючий санацією    Степаненко І.Є. 
(посада)  (підпис)  (прізвище та ініціали керівника або уповноваженої 

особи емітента) 

 

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду 

операцій з нерухомістю) емітента 

 
І. Загальні відомості 

1. Повне найменування емітента: 

 Публічне акціонерне товариство "Львівська вугільна компанія" 

2. Організаційно-правова форма: 

 Публічне акціонерне товариство 

3. Місцезнаходження: 

 80086, Львівська обл., с.Сiлець, не має 

4. Ідентифікаційний код юридичної особи: 

 35879807 

5. Міжміський код та телефон, факс: 

 (032249) 40111, (032249) 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 проводить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені 

учасника фондового ринку (у разі здійснення оприлюднення): 

  

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 інфраструктури фондового ринку України", 

21676262, Україна, DR/00002/ARM 

 

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

 

Повідомлення розміщено на власному 

веб-сайті учасника фондового ринку 
PATLVK.com.ua 13.02.2021 

(URL-адреса веб-сайту) (дата) 



Відомості про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому 

значенню пакета акцій 
 

№ з/п 

Дата отримання 

інформації від  

Центрального 

депозитарію 

цінних паперів або 

акціонера 

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або 

найменування юридичної особи власника 

(власників) акцій 

Ідентифікаційний код юридичної 

особи юридичної особи - резидента 

або код/номер з торговельного, 

банківського чи судового реєстру, 

реєстраційного посвідчення місцевого 

органу влади іноземної держави про 

реєстрацію юридичної особи - 

нерезидента 

Розмір частки 

акціонера до 

зміни (у 

відсотках до 

статутного 

капіталу) 

Розмір частки 

акціонера після зміни 

(у відсотках до 

статутного капіталу) 

1 2 3 4 5 6 

1 12.02.2021 Товарство з обмеженою відповідальністю 

"ВІЗАРІЯ" 

         43203265 0 8,333347 

Зміст інформації: 

Публічне акціонерне товариство "Львівська вугільна компанія"  повідомляє, що на підставі повідомлення товариства з обмеженою відповідальністю "ВІЗАРІЯ", 

реєстраційний номер юридичної особи 43203265; місцезнаходження 49101, Дніпропетровська область, м. Дніпро, вул. Троїцька, буд. 21-Г, було здійснено  набуття 

пакету голосуючих акцій публічного акціонерного товариства "ЛЬВІВСЬКА ВУГІЛЬНА КОМПАНІЯ" (ПАТ "ЛЬВІВСЬКА ВУГІЛЬНА КОМПАНІЯ"), ідентифікаційний 
код юридичної особи 35879807, в результаті якого розмір підсумкового пакета акцій став більшим, меншим або дорівнює пороговому значенню пакета акцій та / або 

сумарна кількість голосів за акціями стала більшою, меншою або дорівнює пороговому значенню пакета акцій. 

 

Характеристика акцій: 

Тип і клас акцій: Акції іменні прості 

Міжнародний ідентифікаційний номер цінних паперів (ІSIN): UA4000121479 

 

Загальна кількість голосуючих акцій, шт.: 1 222 440 000 
 

 

Підсумковий пакет голосуючих акцій, яким володіє ТОВ "ВІЗАРІЯ" :  

штук - 101 870 166; відсотків від загальної кількості - 8, 333347% 

 

Кількість голосуючих акцій, яким володіє ТОВ "ВІЗАРІЯ": 

 штук - 0; відсотків від загальної кількості - 0 % 

 
Кількість прав голосів, яким володіє ТОВ  "ВІЗАРІЯ" відповідно до п.9 ст. 641 ЗУ "Про акціонерні товариства", за акціями, що належать іншим акціонерам: 

штук - 0; відсотків від загальної кількості - 0 % 

 

Кількість голосуючих акцій, які є предметом фінансових інструментів у володінні ТОВ "ВІЗАРІЯ" відповідно п.10 ст . ст. 641  ЗУ "Про акціонерні товариства": 

штук - 0; відсотків від загальної кількості - 0 % 

 

 

 



 

 


