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Повідомлення про виникнення особливої інформації  
 

I. Загальні відомості 
1. Повне найменування емітента: Приватне акціонерне товариство «Львівський 
електроламповий завод «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 порушення справи про банкрутство емітента. 

 
II. Текст повідомлення 

Господарським судом Львiвської областi 03.01.2019р. винесена ухвала про порушення 
провадження у справi про банкрутство Приватного акціонерного товариства "Львiвський 
електроламповий завод "Iскра" за заявою кредитора - Товариство з обмеженою 
вiдповiдальнiстю "Львiвський завод РЕМА" (79019, м. Львiв, вул. Заводська, 31). Справа 
про порушення провадження у справi про банкрутство №914/2350/18 розглядається 
Господарським судом Львiвськоїобластi. Причинами порушення провадження у справi 
про банкрутство ПрАТ "Львiвський електроламповий завод "Iскра" є невиконання 
рiшення Господарського суду Львiвськоїо бластi вiд 07.12.2016р. у справi №914/2956/16. 
Загальна сума вимог iнiцiюючого кредитора становить 4 585 438, 60 грн. Ухвалою 
Господарського суду Львiвської областi про порушення провадження у справi про 
банкрутство вiд 03.01.2019р. призначено арбiтражного керуючого ПрАТ "Львiвський 
електроламповий завод"Iскра" Онушканича Ярослава Васильовича, що знаходиться за 
адресою: м. Львiв, вул. Стуса, 29. Дата проведення пiдготовчого засiдання суду 
03.01.2019р. 

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  
ПрАТ  «Львівський електроламповий завод «Іскра»  __________________       М. А. Костів 

04.01.2019р. 
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