
Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента 

I.Загальні відомості.Повне найменування емітента: 

Приватне акціонерне товариство"Львівський обласний виробничий рибний комбінат" 
 Код ЄДРПОУ 22397707 тел 8 (032)2534712, с. Рудники, вул. Рибгоспна, 9, Миколаївського району, 

Львівської області. Адреса электронної почти: ork@ducat.com.ua.Адреса сайту: ork.informs.net.ua 

Вид особливої інформації: зміна складу посадових осіб емітента; 

II. Текст повідомлення. Згідно з  рішенням Наглядової ради ПрАТ «Львівський обласний виробничий 

рибний комбінат» від  31 липня 2019р (протокол № 7) у зв’язку з  достроковим припиненням 

повноважень  членів правління:  
Припинено повноваження голови та членів Правління  ПрАТ»Львівський обласний виробничий рибний 

комбінат»:-голови правління Яніновича Йосипа Євстахійовича (паспорт КВ 451146 вид. Яворівським РВ УМВС 

України у Львівській області 15 червня 2000р ) перебував на посаді з 11 квітня 2008 року Володіє акціями ПрАТ 

„Львівський облрибкомбінат” в кількості 5 шт;-першого заступника голови правління,члена правління 

Колісниченка Олександра Володимировича (паспорт КА 616210 вид.Галицьким РВУМВС України уЛьвівській 

області 30.10.1997р ) Перебував на посаді з 11 квітня 2008 року. Акціями ПрАТ "Львівський облрибкомбінат" не 

володіє;-члена правління Канца Сергія Анатолійовича (паспорт КА 219978 вид. Миколаївським  РВ УМВС 

України у Львівській області 22.10.1996р ).  Перебував на посаді з 19 квітня 2016 року.Акціями ПрАТ "Львівський 

облрибкомбінат" не володіє;-члена правління заступника голови правління з правових питань, члена правління 

Вощепинець Раїсу Василівну (паспорт КВ 686639 вид. Галицьким  РВ ЛМУ УМВС України у Львівській області 

5.06.2001р).  Перебувала на посаді з 24 квітня 2018 року.  Володіє акціями ПрАТ „Львівський облрибкомбінат” в 

кількості 3 шт;- члена правління Чапляк Галину Григорівну, (паспорт  КВ 484912 вид. Яворівським РВ УМВС 

України у Львівській обл..11 .08.2000р ). перебувала на посаді з 11 квітня 2008 року. Володіє акціями ПрАТ 

„Львівський облрибкомбінат” в кількості 1 шт;- члена правління,головного бухгалтера Рачинського  Володимира 

Євгеновича (паспорт  КВ 082592 вид.Залізничним  РВ УМВС України у Львівській обл.02 .03.1999р ). перебував на 

посаді з 24 квітня 2009 року. Акціями ПрАТ "Львівський облрибкомбінат" не володіє;- члена правління 

Задорожного Юрія Євстаховича (паспорт МС428333 вид. Бережанським РВ УМВС України у Тернопільській 

області 15.12.1998 року). Перебував на посаді з 11 квітня 2013 року. Не володіє акціями ПрАТ»Львівський 

облрибкомбінат».  

Обрано (строком на 3 роки) голову  та членів Правління  ПрАТ «Львівський обласний виробничий рибний 

комбінат»:-голову правління Яніновича Йосипа Євстахійовича, (паспорт КВ 451146 вид.Яворівським РВ УМВС 

України у Львівській області 15 червня 2000р ). Володіє акціями ПрАТ „Львівський облрибкомбінат” в кількості 5 

шт. Посади, які обіймала особа: голова правління ПрАТ «Львівський обрибкомбінат»;-першого заступника голови 

правління, члена правління Чапляк Галину Григорівну, (паспорт  КВ 484912 вид. Яворівським РВ УМВС 

України у Львівській обл.11 .08.2000р ). Володіє акціями ПрАТ "Львівський облрибкомбінат" в кількості 1 шт. 

Посади, які обіймала особа: заступник голови правління з економічних питань»;-члена правління Канца Сергія 

Анатолійовича,(паспорт КА 219978 вид. Миколаївським  РВ УМВС України у Львівській області 22.10.1996р 

).Акціями ПрАТ „Львівський облрибкомбінат” не володіє. Посади, які обіймала особа: завідуючий господарством СП 

«РГ-Рудники».;-заступника голови правління з правових питань, члена правління Вощепинець Раїсу Василівну 

(паспорт КВ 686639 вид. Галицьким  РВ ЛМУ УМВС України у Львівській області 5.06.2001р). Посади, які обіймала 

особа:начальник юридичного відділу ПрАТ»Львівський облрибкомбінат», заступник голови правління з правових 

питань. Володіє акціями ПрАТ „Львівський облрибкомбінат” в кількості 3 шт; - члена правління Бундза Ігоря 

Йосиповича (паспорт  КА 937893 вид.Яворівським РВ УМВС України у Львівській обл.25.08.1998р.  Володіє 

акціями ПрАТ „Львівський облрибкомбінат” в кількості 1 шт. Посади, які обіймала особа: завідуючий господарством 

СП «РГ-Янів» ПрАТ «Львівський облрибкомбінат».;- члена правління, головного бухгалтера Рачинського  

Володимира Євгеновича (паспорт  КВ 082592 вид. Залізничним  РВ УМВС України у Львівській обл.2 .03.1999р ). 

Акціями ПрАТ "Львівський облрибкомбінат" не володіє. Посади, які обіймала особа: головний бухгалтер ТзОВ 

«Платан-Інвест», головний бухгалтер ПрАТ «Львівський облрибкомбінат»;- члена правління Задорожного Юрія 

Євстаховича (паспорт МС428333 вид. Бережанським РВ УМВС України у Тернопільській області 15.12.1998 року. 

Не володіє акціями ПрАТ «Львівський облрибкомбінат». Посади, які обіймала особа: завідуючий господарством СП 

« РГ-Ходорів». Вищезазначені особи судимості, в тому числі непогашеної, за корисливі та посадові злочини не 

мають.Особа зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації , що міститься у повідомленні,  та визнає ,що 

вона несе відповідальність згідно з законодавством. Голова правління Янінович Йосип Євстахійович. 
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