
Титульний аркуш Повідомлення  
(Повідомлення про інформацію) 

  
Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що 
подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в 
загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії. 

  

  
Генеральний директор       Хавка Петро Петрович 

(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника) 
  
    М.П.   14.07.2014 
        (дата) 
          
  

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, 
сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента 

  
I. Загальні відомості 

  
1. Повне найменування емітента   Відкрите акціонерне товариство "Львівська товарно-

сировинна фірма "Львівресурси" 
  
2. Організаційно-правова форма   Відкрите акціонерне товариство 
  
3. Місцезнаходження   79000, Львів, Чайковського 17 
  
4. Код за ЄДРПОУ   01886789 
  
5. Міжміський код та телефон, факс   (032) 297-80-24, 297-89-05 
  
6. Електронна поштова адреса   д/в 
  

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

  
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії   14.07.2014 
    (дата) 
2. Повідомлення опубліковано у   Блюлетень цінні папери    
    (номер та найменування офіційного 

друкованого видання) 
  (дата) 

3. Повідомлення розміщено на 
сторінці 

  lvivresursy.bfg.lviv.ua 

    (адреса сторінки) 
в мережі Інтернет   14.07.2014       
    (дата)       



Відомості про рішення емітента про утворення, припинення його філій, представництв 
 
Зміст інформації: 
Відповідно до  рішення загальних зборів акціонерів   Відкритого акціонерного товариства "Львівська товарно-сировинна фірмав "Львівресурси  від 14 липня .2014 р., у 
зв'язку з необхідністю оптимізації структури та зменшення адміністративних витрат прийнято рішення припинити : 
1. Дрогобицький філіал "Дрогобичпостач" Відкритого акціонерного товариства "Львівська товарно-сировинна фірма "Львівресурси" (код ЄДРПОУ 23954216), 
місцезнаходження за адресою вул. Володимира Великого.62, м.Дрогобич, Львівська обл., 82100., діяльність якого призупинена (наказ № 58 від 30.08.1999 р.) вид 
діяльності за квед 46.33 
2. Червоноградський філіал оптовоі торгівлі Червоноградоптторг", місцезнаходження за адресою : вул.Лесі Українки, 25,м.Червоноград,Львівська обл..80100. 
Призупинена діяльність (наказ № 30 від 13.05.1997 р.) Вид діяльності за квед 49.39 
3. Львівський філіал автотранспортних послуг "Транссервіс" Львівської товарно-сировинної фірми "Львівресурси", місцезнаходження за адресою вул. Повітряна, 1, 
м.Львів, 79025, реорганізовано у  відділення (наказ № 39 від 30.05.1996, вид діяльності за квед був 49.41 
4. Підпис 
Особа, що вказана нижче, підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомленні, та визнає, що несе відповідальність згідно з законодавством. 
Генеральний директор  Хавка Петро Петрович 
 
 
Особа, що вказана нижче підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомлення, та визнає, що вона несе відповідальність згідно 
законодавства: 
Генеральний директор  Хавка Петро Петрович 
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