
 

 
 

ПППУУУБББЛЛЛІІІЧЧЧНННЕЕЕ    АААКККЦЦЦІІІОООНННЕЕЕРРРНННЕЕЕ    ТТТОООВВВАААРРРИИИСССТТТВВВООО    “““ІІІСССКККРРРААА”””   
ППууббллііччннее  ааккццііооннееррннее  ттооввааррииссттввоо  ““ІІССККРРАА””  
 Україна, 79066, м. Львів, вул. Вулецька, 14 
 тел.  +38 (032) 245-43-06 
  факс +38 (032) 245-43-20 
@ e-mail : Office@iskra.com.ua 

  
 

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.bfg.lviv.ua 
7. Вид особливої інформації: відомості про зміну складу посадових осіб емітента. 

II. Текст повідомлення 
Вiдповiдно до Протоколу Засiдання Наглядової ради ПАТ "Iскра" без номеру вiд 30.06.2016 р. 

прийнято рiшення: про припинення повноважень посадової особи члена Правлiння ПАТ «Iскра» директора 
департаменту розвитку Блаженка Миколи Ярославовича (паспортнi данi: КА 577592, виданий Франкiвським 
РВ УМВС України у Львiвськiй областi вiд 30.09.1997р.) з iнiцiативи працiвника. Членом Правлiння ПАТ 
"Iскра" був з 10.09.2015р. Протягом останнiх п"яти рокiв обiймав наступнi посади: Директора БО “Науково-
виробничий пiдроздiл СДСiЕП “ПАТ "Iскра"; Директора департаменту розвитку БО «УМНП». На посаду 
замiсть Блаженка М.Я. iншої особи не призначено. Безпосередньо пакетом акцiй або часткою в статутному 
капiталi Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. 

  
ІІ. 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  
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