
Річна інформація емітента за 2012 рік 
 

1. Загальні відомості 
1.1. Повне найменування емітента: Публічне акцiонерне товариство "Львiвський 
iнструментальний завод" 
1.2. Організаційно-правова форма: Публічне акціонерне товариство 
1.3. Місцезнаходження емітента: 79058, Львівська, Шевченківський, м.  Львiв, 
Замарстинiвська, 170 
1.4. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 00222290 
1.5. Міжміський код та телефон: 032 252-30-49 
1.6. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію емітента: 14151200000006368 
1.7. Дата державної реєстрації: 20.12.1994 
1.8. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для 
розкриття інформації: www.lpi.bfg.lviv.ua 
 

2. Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.) 

Найменування показника період 
звітний попередній 

Усього активів 11243,00 10701,00 
Основні засоби (за залишковою вартістю) 2313,00 2448,00 
Довгострокові фінансові інвестиції 1578,00 2903,00 
Запаси 4254,00 3910,00 
Сумарна дебіторська заборгованість 2992,00 1427,00 
Грошові кошти та їх еквіваленти 104,00 7,00 
Власний капітал 8172,00 8484,00 
Статутний капітал 176,00 176,00 
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1880,00 2192,00 
Довгострокові зобов’язання 0,00 0,00 
Поточні зобов’язання 2101,00 1588,00 
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 0,090000 0,150000 
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну 
просту акцію (грн.) 0,089000 0,150000 

Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 3527602,000000 3527602,000000 

Цінні папери власних випусків, 
викуплені протягом звітного 
періоду 

загальна 
номінальна 
вартість 

  

у відсотках від 
статутного 
капіталу 

0,000000  

Загальна сума коштів, витрачених на викуп цінних 
паперів власних випусків протягом періоду   

Вартість чистих активів 8172,00 8484,00 
  

3. Інформація про органи управління емітента, посадових осіб та його засновників 
Органи управління 

 
 

Посадові особи 
Голова Спостережної ради. Кагуй Володимир Iванович. Рік народження: 1950. Освіта: вища. 
Стаж керівної роботи (років): 25. Попередня посада: ВАТ "Алмазiнструмент", Голова 
правлiння. Винагород (в т.ч. у натуральнiй формi) не отримував, Обiймає  посаду голови 

http://www.lpi.bfg.lviv.ua


правлiння ВАТ "Алмазiнструмент", м. Львiв. Повноваження та обов'язки визначенi у Статутi 
товариства та у внутрiшнiх документах товариства. Непогашеної судимостi за посадовi чи 
корисливi злочини у посадової особи емiтента немає. Змiн у складi посадової особи 
Товариства у звiтньому перiодi  не було..  
Член Спостережної ради. Романченко Владислав Георгiйович. Рік народження: 1966. Освіта: 
вища. Стаж керівної роботи (років): 17. Попередня посада: УР ТОВ "Комсервiс". 
Представник ТзОВ "Мегапром" (код ЄДРПОУ 25405465, м. Київ). Винагород (в т.ч. у 
натуральнiй формi) не отримував, посаду на будь-яких iнших пiдприємствах не обiймає. 
Повноваження та обов'язки визначенi у Статутi товариства та у внутрiшнiх документах 
товариства. Непогашеної судимостi за посадовi чи корисливi злочини у посадової особи 
емiтента немає. Змiн у складi посадової особи Товариства у звiтньому перiодi  не було..  
Член Спостережної ради. Цесарський Андрiй Миколайович. Рік народження: 1971. Освіта: 
вища. Стаж керівної роботи (років): 17. Попередня посада: УР ТОВ "Комсервiс". 
Представник ТзОВ "Мегапром" (код ЄДРПОУ 25405465, м. Київ). Винагород (в т.ч. у 
натуральнiй формi) не отримував, посаду на будь-яких iнших пiдприємствах не обiймає. 
Повноваження та обов'язки визначенi у Статутi товариства та у внутрiшнiх документах 
товариства. Непогашеної судимостi за посадовi чи корисливi злочини у посадової особи 
емiтента немає. Змiн у складi посадової особи Товариства у звiтньому перiодi  не було..  
Голова Правлiння. Возняк Наталiя Євгенiвна. Рік народження: 1969. Освіта: Вища. Стаж 
керівної роботи (років): 21. Попередня посада: ВАТ "ЛIЗ", Заступник Голови правлiння з 
фiнансiв та економiки. Відзначена почесною грамотою обласної Ради, Міської ради, 
нагороджена орденом Почесного Хреста Міжнародного економічного рейтингу, Ліга кращих 
і визнана  керівником року України 2010. Непогашеної судимостi за посадовi чи корисливi 
злочини у посадової особи емiтента немає. Призначена на посаду на пiдставi рiшення  
протоколу зборів акціонерів №15 від 27.04.2010 року..  
Член Спостережної ради. Паламарчук Борис Петрович. Рік народження: 1967. Освіта: вища. 
Стаж керівної роботи (років): 14. Попередня посада: УР ТОВ "Комсервiс". Представник 
ТзОВ "Мегапром" (код ЄДРПОУ 25405465, м. Київ). Винагород (в т.ч. у натуральнiй формi) 
не отримував, посаду на будь-яких iнших пiдприємствах не обiймає. Повноваження та 
обов'язки визначенi у Статутi товариства та у внутрiшнiх документах товариства. 
Непогашеної судимостi за посадовi чи корисливi злочини у посадової особи емiтента немає. 
Змiн у складi посадової особи Товариства у звiтньому перiодi  не було..  
Член Спостережної ради. Римар Iнна Валерiївна. Рік народження: 1975. Освіта: вища. Стаж 
керівної роботи (років): 10. Попередня посада: УР ТОВ "Комсервiс". Представник ТзОВ 
"Мегапром" (код ЄДРПОУ 25405465, м. Київ). Винагород (в т.ч. у натуральнiй формi) не 
отримував, посаду на будь-яких iнших пiдприємствах не обiймає. Повноваження та обов'язки 
визначенi у Статутi товариства та у внутрiшнiх документах товариства. Непогашеної 
судимостi за посадовi чи корисливi злочини у посадової особи емiтента немає. Змiн у складi 
посадової особи Товариства у звiтньому перiодi  не було..  
Голова Ревiзiйної комiсiї. Сенета Марiя Гаврилiвна. Рік народження: 1956. Освіта: вища. 
Стаж керівної роботи (років): 29. Попередня посада: Львiвський полiграфiчний iнститут, 
механiк. Винагород (в т.ч. у натуральнiй формi) не отримував, посаду на будь-яких iнших 
пiдприємствах не обiймає. Повноваження та обов'язки визначенi у Статутi товариства та у 
внутрiшнiх документах товариства. Непогашеної судимостi за посадовi чи корисливi злочини 
у посадової особи емiтента немає. Змiн у складi посадової особи Товариства у звiтньому 
перiодi  не було..  
Заступника Голови Правління з технічних питань. Хомяк Мирон Тадейович. Рік народження: 
1953. Освіта: вища. Стаж керівної роботи (років): 13. Попередня посада: ВАТ "Львівський 
Інструментальний Завод", посада-головний інженер. Винагород (в т.ч. у натуральнiй формi) 
не отримував, посаду на будь-яких iнших пiдприємствах не обiймає. Повноваження та 
обов'язки визначенi у Статутi товариства та у внутрiшнiх документах товариства. Не володiє 
часткою в статутному капіталі емітента . Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 



злочини немає. Срок на який призначено особу: 3 роки. Інші посади, які обіймала особа 
протягом своєї діяльності: 1-ший Заступник Голови правління-головний інженер ВАТ 
“Львівський інструментальний завод”. Призначений на підставі питань наказу  №4/к від 
27.04.2011р..  
Член Правління - Головний бухгалтер. Свіршкову Оксану Ігорівну. Рік народження: 1978. 
Освіта: вища. Стаж керівної роботи (років): 3. Попередня посада: Бухгалтер ВАТ 
“Львівський інструментальний завод”. Винагород (в т.ч. у натуральнiй формi) не отримував, 
посаду на будь-яких iнших пiдприємствах не обiймає. Повноваження та обов'язки визначенi 
у Статутi товариства та у внутрiшнiх документах товариства. Не володiє часткою в 
статутному капіталі емітента . Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини 
немає. Строк, на який призначено особу: 3 роки..  
Відомості про володіння посадовими особами акціями товариства: 
Голова Спостережної ради. Кагуй Володимир Iванович. Кількість акцій: 874143. У відсотках: 
24,779951.  
Член Спостережної ради. Романченко Владислав Георгійович. Кількість акцій: 846629. У 
відсотках: 23,999992.  
Член Спостережної ради. Цесарський Андрiй Миколайович. Кількість акцій: 846629. У 
відсотках: 23,999992.  
Голова Правлiння. Возняк Наталiя Євгенiвна. Кількість акцій: 8715. У відсотках: 0,247050.  
Член Спостережної ради. Паламарчук Борис Петрович. Кількість акцій: 0. У відсотках: 
0,000000.  
Член Спостережної ради. Римар Iнна Валерiївна. Кількість акцій: 0. У відсотках: 0,000000.  
Голова Ревiзiйної комiсiї. Сенета Марiя Гаврилiвна. Кількість акцій: 315. У відсотках: 
0,008930.  
Заступника Голови Правління з технічних питань. Хомяк Мирон Тадейович. Кількість акцій: 
0. У відсотках: 0,000000.  
Член Правління - Головний бухгалтер. Свіршкову Оксану Ігорівну. Кількість акцій: 0. У 
відсотках: 0,000000.   
 

Засновники емітента 
Регiональне вiддiлення Фонду державного майна України у Львiвськiй обл.. Код за 
ЄДРПОУ: 20823070. Місцезнаходження: Україна, 79000, Львівська, Галицький, м.Львiв, 
вул.Сiчових Стрiльцiв, 3. 0,000000%.  
 

4. Інформація про цінні папери емітента 
 
Акції. Дата реєстрації випуску: 29.06.2011. Номер свідоцтва про реєстрацію випуску: 
61/13/1/11. Найменування органу, що зареєстрував випуск: Львiвське територiальне 
управлiння ДКЦПФР. Міжнародний ідентифікаційний номер: UA. Тип цінного папера: Акція 
проста бездокументарна іменна. Форма існування та форма випуску: Бездокументарні іменні. 
Номінальна вартість (грн.): 0,05. Кількість акцій (штук): 3527622. Загальна номінальна 
вартість (грн.): 176381,10. Частка у статутному капіталі (у відсотках): 100,000000. Приватне 
акціонерне товариство "Всеукраїнський Депозитарій Цінних Паперів" обслуговує випуск 
акцій Товариства у бездокументарній формі..  
 
5. Інформація про зміну особи, яка веде облік прав власності на цінні папери емітента у 

депозитарній системі України 
 
 

6. Інформація про загальні збори 
Вид загальних зборів: чергові. Дата проведення: 13.04.2012. Кворум зборів (%): 84,070000.  

7. Інформація про дивіденди 



 
Дивіденди не нараховувались та не виплачувались. 
 

8. Інформація щодо аудиторського висновку 
 
Товариство розпочало застосування мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi (МСФЗ) у 
звiтному перiодi, але не в повному обсязi у зв'язку iз розбiжнiстю вимог законодавства 
України та МСФЗ щодо фiнансової звiтностi, тому аудитор не має можливостi пiдтвердити 
фiнансову звiтнiсть товариства як таку, що повнiстю вiдповiдає МСФЗ.  
На думку аудиторів, за винятком впливу питань, про які йдеться у параграфі "Підстава для 
висловлення умовно - позитивної думки", фінансова звітність відображає достовірно, в усіх 
суттєвих аспектах фінансовий стан ПАТ "Львівський інструментальний завод" станом на 
31.12.2012 року та її фінансові результати, і рух грошових коштів за рік, що закінчився на 
зазначену дату і відповідає положенням Міжнародних стандартів фінансової звітності.  
 

9. Інформація щодо дати розміщення повного тексту річної інформації у 
загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії та іншого оприлюднення 

 
 
 

10. Підпис 
10.1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність наведеної інформації та визнає, що 
вона несе відповідальність згідно з законодавством. 
 
10.2. Голови правлiння, Возняк Наталiя Євгенiвна, 18.04.2013 


