
 
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 «Іскра» 
2. Код за ЄДРПОУ: 00214244 
3. Місцезнаходження: 79066, м. Львів, вул. Вулецька, 14 
4. Міжміський код, телефон та факс: (032) 245-43-06, (032) 245-43-20 
5. Електронна поштова адреса: office@iskra.com.ua 
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття 
інформації: www.iskra.com.ua 
7. Вид особливої інформації: відомості про зміну складу посадових осіб емітента. 

II. Текст повідомлення 
1. Вiдповiдно до Наказу Генерального директора ПАТ "Iскра" вiд 11.09.2015 року звiльнено Рабця 

Вiктора Мирославовича (паспорт КА 410462, виданий Галицьким РВ ЛМУ УМВС України у Львiвськiй 
областi14.04.1997р.) з посади Директора Бiзнес одиницi "Скляний завод" згiдно поданої ним заяви про 
звiльнення за власним бажанням. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Рабець 
В.М. перебував на посадi з 10.12.2010р. Особа володіє акціями ПАТ “Іскра” в кількості 1 (одна) 
шт.номінальною вартістю 0,25грн. 

2. Вiдповiдно до Наказу Генерального директора ПАТ "Iскра" вiд 14.09.2015 року призначено 
Данилишина Романа Євгеновича (паспорт КВ 243942, виданий 
Галицьким РВ ЛМУ УМВС України у Львiвськiй областi 14.09.1999р.) Виконуючим обов"язки Директора 
Бiзнес одиницi "Скляний завод". Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 
Данилишин Р.Є. працює у ПАТ "Iскра" з 31.08.2009року. Часткою в статутному капiталi ПАТ "Iскра" не 
володiє.  

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 «Іскра»                  __________________                   М. А. Костів  

 
 


	Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента
	I. Загальні відомості
	II. Текст повідомлення
	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 «Іскра»                  __________________                   М. А. Костів 

