
Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні 

цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента 

(для опублікування в офіційному друкованому виданні) 

I. Загальні відомості 

1. Повне найменування емітента 

Приватне акцiонерне товариство 

"Iнститут енергоаудиту та облiку 

енергоносiїв" 

2. Код за ЄДРПОУ 33533189 

3. Місцезнаходження 
79071, м. Львiв, вул. Кульпаркiвська, буд. 

141 кв. 184 

4. Міжміський код, телефон та факс 032 245-37-67 032 245-37-67 

5. Електронна поштова адреса info@ ieoe.com.ua 

6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково 

використовується емітентом для розкриття 

інформації 

www.ieoe.com.ua 

7. Вид особливої інформації Зміна складу посадових осіб емітента 

  

II. Текст повідомлення 

     За Наказом № 11к/16 вiд 15.04.2016 р. Крук Сергiй Юрiйович звiльнений з посади Директора з 

15.04.2016 р. Пiдстава: Протокол Наглядової ради № 01/04-НР вiд 01.04.2016 р. Згоди особи на 

розкриття персональних даних не надано. Обгрунтування змiн - звiльнення особи у зв`язку iз 

переведенням на посаду Головного інженера згідно поданої заяви. На посадi Директора 

товариства перебував з 20.01.2015 р. Акцiями товариства не володiє. До кримiнальної 

вiдповiдальностi не притягувався. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини та 

заборони обiймати певнi посади та/або займатись певною дiяльнiстю не має. 
 

     За Наказом № 12к/16 вiд 15.04.2016 р. Лизунов Антон Юрiйович призначений на посаду 

Директора з 15.04.2016 р.Пiдстава: Протокол Наглядової ради №01/04-НР вiд 01.04.2016 р. Згоди 

особи на розкриття персональних даних не надано. Обгрунтування змiн - призначення у зв`язку з 

вакантною посадою. Строк призначення - на невизначений строк. Iншi посади , якi обiймала особа 

протягом останнiх п'яти рокiв: провiдний фахiвець вiддiлу по роботi з ключовими клiєнтами, 

начальник вiддiлу по роботi з ключовими клiєнтами, начальник вiддiлу продажiв напiвфабрикатiв, 

нацiональний менеджер з продажiв напiвфабрикатiв вiддiлу розвитку напiвфабрикатiв у ПАТ 

"Концерн Хлiбпром", директор ТзОВ "Мед-сервiс Львiв". Акцiями товариства не володiє. До 

кримiнальної вiдповiдальностi не притягувався. Непогашеної судимотi за корисливi та посадовi 

злочини та заборони обiймати певнi посади та/або займатись певною дiяльнiстю не має. 
 

     За Наказом Директора № 13к/14 вiд 15.04.2016 р. Олексiв Христину Євгенiвну прийнято на 

роботу на посаду Головного бухгалтера товариства за сумiсництвом з 15.04.2016 р. Пiдстава: 

власна заява. Згоди особи на розкриття персональних даних не надано. Обгрунтування змiн - 

прийняття на роботу у зв`язку з вакантною посадою. Строк призначення - на невизначенний 

строк. Iншi посади, якi обiймала особа протягом останнiх п'яти рокiв: економiст у ФОП Захаров 

Ж. В., бухгалтер в "Агролайф транссервiс", головний бухгалтер в ПрАТ "IЕОЕ", головний 

бухгалтер ВТПП "Дiмекс", бухгалтер ТзОВ "Купава Агро" (по теперiшнiй час), ТзОВ 

"Примавера-Люкс" (сумiсництво), старший бухгалтер ТзОВ "МБ Україна" (сумiсництво, по 

теперiшнiй час), бухгалтер ПрАТ "IЕОЕ" (сумiсництво). Акцiями товариства не володiє. До 

кримiнальної вiдповiдальностi не притягувалась. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 



злочини та заборони обiймати певнi посади та/або займатись певною дiяльнiстю не має. 
 

III. Підпис 

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, 

та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.  

2. Найменування посади       Лизунов Антон Юрiйович 

Директор   (підпис)   (ініціали та прізвище керівника) 

  М.П.  
18.04.2016 

(дата) 
 

 

 


