
ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ВИНИКНЕННЯ  ОСОБЛИВОЇ ІНФОРМАЦІЇ  

ПРО ЕМІТЕНТА 

(09801546) 

1. Загальні відомості 

1.1. Повне найменування емітента: Публічне акціонерне товариство Акціонерно-комерційний банк „Львів” 

1.2. Організаційно-правова форма емітента: Публічне акціонерне товариство 

1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 09801546 

1.4. Місцезнаходження емітента: 79008, м. Львів, вул. Сербська, 1 

1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента: (032) 245-64-83, 245-64-83 

1.6. Електронна поштова адреса емітента: hasyuk@bank.lviv.ua 

1.7. Особлива інформація про зміну складу посадових осіб ПАТ АКБ „Львів” . 

 

2. Текст повідомлення 

 

Згідно рішення Загальних зборів акціонерів ПАТ АКБ „Львів” (протокол б/н від 25.04.2014 р.) 

відбулися наступні зміни у складі посадових осіб: 

 

Звільнено з посади Голову Спостережної ради ПАТ АКБ „Львів” Мальованого Костянтина 

Петровича (паспорт СО 906816, виданий Солом’янським РУ ГУ МВСУ у м. Києві, 26.07.2002 р.). 

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Часткою в статутному капіталі не володіє. 

На посаді перебував з 12.06.2008 р.  

Звільнено з посади Члена Спостережної ради ПАТ АКБ „Львів” Петурсcона Маргеіра (паспорт А 

2232551, виданий PJODSKRA ISLANDS 16.09.2011 р.). Непогашеної судимості за корисливі та посадові 

злочини не має. Часткою в статутному капіталі не володіє. На посаді перебував з 12.06.2008 р. 

Звільнено з посади Члена Спостережної ради ПАТ АКБ „Львів” Заячук Ірину Ігорівну (паспорт КА 

000020, виданий Галицьким РВ ЛМУ УМВСУ у Львівській обл. 13.06.1995 р.). Непогашеної судимості за 

корисливі та посадові злочини не має. Володіє часткою в статутному капіталі ПАТ АКБ „Львів” в розмірі 

25 850 акцій, що становить 0,0011 % статутного фонду.  На посаді перебувала з 12.06.2008 р. 

Звільнено з посади Члена Спостережної ради ПАТ АКБ „Львів” Хому Тараса Михайловича (паспорт 

КА 063181, виданий Франківським РВ УМВСУ у Львівській обл. 05.12.1995 р.) Непогашеної судимості за 

корисливі та посадові злочини не має. Часткою в статутному капіталі не володіє. На посаді перебував з 

29.03.2013 р. 

Звільнено з посади Члена Спостережної ради ПАТ АКБ „Львів” Жовнеренка Григорія 

Костянтиновича (паспорт ТТ 130442, виданий Солом’янським РУ ГУМУС України в м. Києві 27.07.2012 

р.). Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Часткою в статутному капіталі не 

володіє.. На посаді перебував з 29.03.2013 р. 

Призначено на посаду Голову Спостережної ради Мальованого Костянтина Петровича (паспорт СО 

906816, виданий Солом’янським РУ ГУ МВСУ у м. Києві, 26.07.2002 р.). Непогашеної судимості за 

корисливі та посадові злочини не має. Часткою в статутному капіталі не володіє. До призначення займав 

посади: Президент ТзОВ "ЛКС". Посадова особа призначена терміном на три роки. 

Призначено на посаду Члена Спостережної ради Петурcсона Маргеіра (паспорт А 2232551, виданий 

PJODSKRA ISLANDS 16.09.2011 р.). Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. 

Часткою в статутному капіталі не володіє. До призначення займав посади: Голова ради директорів МП Банк 

(м. Рейк’явік, Ісландія). Посадова особа призначена терміном на три роки. 

Призначено на посаду Члена Спостережної ради Заячук Ірину Ігорівну (паспорт КА 000020, виданий 

Галицьким РВ ЛМУ УМВСУ у Львівській обл. 13.06.1995 р.). Непогашеної судимості за корисливі та 

посадові злочини не має. Володіє часткою в статутному капіталі ПАТ АКБ „Львів” в розмірі 25 850 акцій, 

що становить 0,0011 % статутного фонду. До призначення займала посади: Генеральний директор ТзОВ 

„Нью Прогрес Холдінг”. Посадова особа призначена терміном на три роки. 

Призначено на посаду Члена Спостережної ради Хому Тараса Михайловича (паспорт КА 063181, 

виданий Франківським РВ УМВСУ у Львівській обл. 05.12.1995 р.) Непогашеної судимості за корисливі та 

посадові злочини не має. Часткою в статутному капіталі не володіє. До призначення займав посади:  

Заступника Голови Правління – Члена Правління ПАТ АКБ „Львів”, Члена Правління ПАТ «Ідея Банк», 

Радника Голови Правління ПАТ АКБ «Львів». Посадова особа призначена терміном на три роки. 

Призначено на посаду Члена Спостережної ради Жовнеренка Григорія Костянтиновича (паспорт ТТ 

130442, виданий Солом’янським РУ ГУМУС України в м. Києві 27.07.2012 р.). Непогашеної судимості за 
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корисливі та посадові злочини не має. Часткою в статутному капіталі не володіє. До призначення займав 

посади: старшого юрисконсульта ТзОВ „Васько, Назарчук і партнери”. Посадова особа призначена 

терміном на три роки. 

 

Звільнено з посади Голову Ревізійної комісії ПАТ АКБ „Львів” Ривака Андрія Івановича (паспорт 

КВ 401202, виданий Франківським РВ УМВСУ у Львівській області 13.04.2000 р.). Непогашеної судимості 

за корисливі та посадові злочини не має. Часткою в статутному капіталі не володіє. На посаді перебував з 

30.07.2010 р.  

Звільнено з посади Члена Ревізійної комісії ПАТ АКБ „Львів” Лисюка Михайла Олександровича 

(паспорт СН 007289, виданий Харківським РУ ГУ МВСУ у м. Києві 10.06.1995 р). Непогашеної судимості 

за корисливі та посадові злочини не має. Часткою в статутному капіталі не володіє. На посаді перебував з 

30.07.2010 р. 

Звільнено з посади Члена Ревізійної комісії ПАТ АКБ „Львів” Гінтаре Дромантайте (паспортні дані 

відсутні, оскільки згоди на розкриття паспортних даних не надано). Непогашеної судимості за корисливі та 

посадові злочини не має. Часткою в статутному капіталі не володіє. На посаді перебувала з 12.06.2008 р. 

 

Призначено на посаду Голову Ревізійної комісії ПАТ АКБ „Львів” Ривака Андрія Івановича (паспорт 

КВ 401202, виданий Франківським РВ УМВСУ у Львівській області 13.04.2000 р.). Непогашеної судимості 

за корисливі та посадові злочини не має. Часткою в статутному капіталі не володіє. До призначення займав 

посади: Голова Правління ПАТ „СК „Дністер”. Посадова особа призначена терміном на три роки. 

Призначено на посаду Члена Ревізійної комісії ПАТ АКБ „Львів” Пурху Тадея Станіславовича 

(паспорт КВ 419592, виданий Галицьким РВ ЛМУ УМВСУ у Львівській області 25.05.2000 р.). 

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Володіє часткою в статутному капіталі 

ПАТ АКБ „Львів” в розмірі 154 019 акцій, що становить 0,0062 % статутного фонду. До призначення 

займав посади: Голова Державної екзаменаційної комісії інституту економіки і менеджменту. 

Національного університету Львівська Політехніка Посадова особа призначена терміном на три роки. 

Призначено на посаду Члена Ревізійної комісії ПАТ АКБ „Львів” Кирилюка Руслана Ростиславовича 

(паспорт КА 498040, виданий Личаківським РВ УМВСУ у Львівській області 19.09.1997 р.). Непогашеної 

судимості за корисливі та посадові злочини не має. Володіє часткою в статутному капіталі ПАТ АКБ 

„Львів” в розмірі 315 070 акцій, що становить 0,0129 % статутного фонду. До призначення займав посади: 

заступник Директора Львівського Центрального регіонального відділення ПАТ „Мегабанк”. Посадова 

особа призначена терміном на три роки. 

 

Згідно рішення Спостережної ради ПАТ АКБ „Львів” (протокол б/н від 25.04.2014 р.) відбулися 

наступні зміни у складі посадових осіб: 

 

Звільнено з посади Голову Правління ПАТ АКБ „Львів” Гавриляка Ігора Володимировича (паспорт 

КА 709986, виданий Личаківським РВ УМВСУ у Львівській області 09.12.1997 р.). Непогашеної судимості 

за корисливі та посадові злочини не має. Часткою в статутному капіталі не володіє. На посаді перебував з 

20.02.2012 р.  

Звільнено з посади Члена Правління ПАТ АКБ „Львів” Сенюка Михайла Миколайовича (паспорт КА 

646628, виданий Залізничним РВ УМВСУ у Львівській області 11.11.1997 р). Непогашеної судимості за 

корисливі та посадові злочини не має. Часткою в статутному капіталі не володіє. На посаді перебував з 

31.01.2011 р. 

Звільнено з посади Члена Правління ПАТ АКБ „Львів” Хімяка Віктора Семеновича (паспорт КА 

817297, виданий Галицьким РВ ЛМУ УМВСУ у Львівській області 19.05.1998 р.). Непогашеної судимості 

за корисливі та посадові злочини не має. Часткою в статутному капіталі не володіє. На посаді перебував з 

01.02.2012 р.  

 

Призначено на посаду Голову Правління ПАТ АКБ „Львів” Гавриляка Ігора Володимировича 

(паспорт КА 709986, виданий Личаківським РВ УМВСУ у Львівській області 09.12.1997 р.). Непогашеної 

судимості за корисливі та посадові злочини не має. Часткою в статутному капіталі не володіє. До 

призначення займав посади: інженер-програміст, державний податковий інспектор, державний податковий 

ревізор-інспектор, старший спеціаліст відділу кредитування та біржових операцій, заступник начальника 

управління-начальника відділу клірингових розрахунків управління зовнішньо-економічних зв’язків і 

валютних операцій, начальник казначейства банку, директор департаменту казначейства, генеральний 



директор, заступник Голови Правління, в.о. Голови Правління. Посадова особа призначена на невизначений 

термін. 

Призначено на посаду Члена Правління ПАТ АКБ „Львів” Сенюка Михайла Миколайовича (паспорт 

КА 646628, виданий Залізничним РВ УМВСУ у Львівській області 11.11.1997 р). Непогашеної судимості за 

корисливі та посадові злочини не має. Часткою в статутному капіталі не володіє. До призначення займав 

посади: провідний економіст, заступник Голови Правління, перший заступник Голови Правління, заступник 

директора філії, директор філії, віце-президент-директор філії, віце-президент-начальник Західного 

міжрегіонального управління Дирекції регіональної мережі, віце-президент-начальник Західного 

міжрегіонального управління, заступник Голови Правління. Посадова особа призначена на невизначений 

термін. 

Призначено на посаду Члена Правління ПАТ АКБ „Львів” Хімяка Віктора Семеновича (паспорт КА 

817297, виданий Галицьким РВ ЛМУ УМВСУ у Львівській області 19.05.1998 р.). Непогашеної судимості 

за корисливі та посадові злочини не має. Часткою в статутному капіталі не володіє. До призначення займав 

посади: спеціаліст відділу кредитів і гарантій, спеціаліст відділу кредитів і гарантій в іноземній валюті 

Управління кредитів і гарантій, спеціаліст відділу аналізу і звітності Управління кредитів і гарантій, 

старший спеціаліст відділу аналізу та звітності Управління кредитів і гарантій, старший спеціаліст відділу 

проблемних кредитів і аналізу Управління кредитів і гарантій, головний спеціаліст відділу проблемних 

кредитів і аналізу Управління кредитів і гарантій, заступник начальника відділу внутрішньої і зовнішньої 

звітності  Управління бухгалтерського обліку і звітності, начальник відділу кредитного аналізу і контролю 

Департаменту кредитів і гарантій, заступник директора Департаменту кредитів і гарантій з питань 

кредитного моніторингу, аналізу та звітності, заступник директора департаменту корпоративного продажу, 

директор департаменту звітності, виконавчий директор  напрямку методології, планування і звітності, 

виконавчий директор, заступник головного бухгалтера, фінансовий директор, член Правління, заступник 

Голови правління. Посадова особа призначена на невизначений термін. 

 

3. Підпис 

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

вона несе відповідальність згідно з законодавством  

 

 

Голова Правління                                                                                                Гавриляк І. В. 

 

                25.04.2014 р. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


