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ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«Львівський завод радіоелектронної медичної апаратури» 

 
П Р О Т О К О Л № 18 

ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ 
 

м.Львів         25 квітня 2016 року. 
Зареєстровано 15 260 473 голоси, що становить 88,73  % усіх голосів, якими володіють 

акціонери товариства. 
 
СЛУХАЛИ: Старічека В.Г.- голову Наглядової Ради, який інформував акціонерів про те, що 

 у відповідності  частини 3, статті 40  Закону  України «Про акціонерні  товариства» № 2994-У1 від    
3.02.2011р. реєстраційну комісію призначає наглядова рада. 
 

Виступ Голови реєстраційної комісії. 
СЛУХАЛИ: Члена реєстраційної комісії Юника  Юрія  Вікторовича. 
Станом на 25.04.2016 року Статутний капітал ПАТ «ЛЗ РЕМА» становить 4 299 645,00 грн., 

який розділений на 17 198 580 простих іменних акцій номінальною вартістю 0,25 грн (0 гривень 25 
копійок) кожна. 

На зборах зареєструвалося 20 учасників, які представляють 15 260 473 голосів, що становить 
88,73  % від Статутного капіталу Товариства, що дає підставу загальні збори вважати правомочними. 
Протокол реєстраційної комісії (Додаток №1). 
 
1. Обрання голови і секретаря зборів. 

СЛУХАЛИ:  Кізиму Я.В. - голову Правління-Генерального директора ПАТ “ЛЗ РЕМА”, який 
запропонував обрати Головою зборів голову Наглядової ради п.Старічека В.Г.  

СЛУХАЛИ:  Старічека В.Г.- голову Наглядової Ради, який запропонував обрати секретарем 
зборів акціонера   п.Паливоду О.В. 

Поставлено на голосування питання щодо затвердження даних кандидатур.  
Голосували: 

За   одноголосно  
   

 Рішення прийняте. 
             УХВАЛИЛИ: Головою зборів обрати Голову Наглядової ради Старічека В.Г., секретарем 
зборів   п. Паливоду  О.В.  
 
2. Затвердження Порядку денного загальних зборів. 

СЛУХАЛИ: Голову зборів Старічека В.Г, який повідомив акціонерів, що на засіданні Наглядової 
ради (протокол від 16 січня 2015 року було прийнято рішення про скликання чергових зборів 
акціонерів 25 квітня 2016 року об 11.00 год., пропозицій та зауважень від акціонерів щодо порядку 
денного не надходило, тому пропонується на затвердження наступний порядок денний:   

1. Прийняття рішення з питань порядку проведення загальних зборів акціонерів. Обрання лічильної 
комісії, затвердження її складу та терміну повноважень.  

2. Звіт Правління ПАТ «ЛЗ РЕМА» про результати діяльності товариства за 2015 рік.  
3. Звіт про діяльність Наглядової Ради Товариства в період між зборами акціонерів.  
4. Звіт Ревізійної комісії за підсумками перевірки діяльності Товариства у 2015 році.  
5. Затвердження Звіту зовнішнього аудитора про перевірку річної фінансової звітності Товариства 

за 2015 рік.  
6. Затвердження річного звіту Товариства та розподіл прибутку (збитків) за результатами роботи у 

2015 році. 
7. Відкликання та обрання членів наглядової ради Товариства. 

            Поставлено на голосування питання щодо затвердження порядку денного 
 
 
Голосували:  
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                        За   одноголосно 
     

 Рішення прийняте одноголосно. 
 УХВАЛИЛИ: Затвердити запропонований порядок денний. 

 
3. По питанню №1 порядку денного «Обрання лічильної комісії Загальних зборів акціонерів 

товариства» 
СЛУХАЛИ: Голову зборів Старічека В.Г. На попередніх зборах Зідно Закону України «Про 
акціонерні товариства» № 2994-У1 від 3.02.2011 р. іменними бюлетенями для голосування було 
обрано лічильну комісію із акціонерів у складі 3-х осіб:  

Голова комісії  :  Мороз М.П. 
члени комісії   :   Приставський А.І. 
                              Барабаш В.М. 

та встановлено, що їх повноваження тривають до моменту наступного переобрання членів лічильної 
комісії зборами. 
Тому пропонується припинити  повноваження  лічильної  комісії, обраної загальними зборами 
акціонерів 7 квітня  2015 року.                                                                                                                 

Поставлено на голосування питання щодо  припинення повноважень лічильної комісії 
Голосували: 
                        За   - 20  учасників, 15 260 473 голосів 
  проти  - 0. 
  утрималось - 0. 

 Рішення прийняте одноголосно. 
 УХВАЛИЛИ: Припинити  повноваження  лічильної  комісії , обраної загальними зборами 
акціонерів  7 квітня 2015 року. 
                                                                                                                 
СЛУХАЛИ: Голову зборів Старічека В.Г який повідомив акціонерів, що на засіданні Наглядової ради 
(протокол від 9 лютого 2015 року.) було прийнято рішення  рекомендувати загальним зборам 
акціонерів для обрання в лічильну комісію в  складі трьох осіб,  а  саме:  
  голова комісії; - акціонер Мороз Матвій  Петрович  
  члени комісії;  – акціонер Рудницький Іван Михайлович 
                            - акціонер  Барабаш Володимир Миколайович,  
а також встановити, що повноваження новообраної лічильної  комісії триватимуть до наступних 
загальних зборів акціонерів. 

Поставлено на голосування питання щодо затвердження даних кандидатур. 
Голосували:  

За                     - 15 260 473  гол.,100  % від кількості голосів, зареєстрованих    
                         для участі в загальних зборах. 

  проти  - 0 гол. 
  утрималось -0 гол. 

 Рішення прийняте одноголосно. Протокол лічильної комісі №1(Додаток 2) 
              УХВАЛИЛИ: Обрати лічильну комісію  із акціонерів у складі 3-х осіб:  
                          Голова комісії;  - Мороз М. П. 
                          члени комісії :  - Рудницький І.М.  
                                                  - Барабаш М.П. 
та встановити, що повноваження новообраної лічильної  комісії триватимуть до наступних     
загальних зборів акціонерів. 

 
 4. По питанню №2 порядку денного «Звіт Правління ПАТ «ЛЗ РЕМА» про результати 
діяльності товариства за 2015 рік». 

СЛУХАЛИ: Голову Правління-Генерального директора п. Я.В.Кізиму.  
Звіт Правління про результати діяльності товариства за 2015 рік додається  (Додаток №3).  
Обговорення:  Питань немає. 

СЛУХАЛИ: Голову зборів Старічека В.Г. Наглядова рада пропонує затвердити звіт Правління про 
результати діяльності товариства за 2015 рік. Ставимо на голосування це питання  
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Голосували: 
За  - 15 252 320- 100 %  

  проти  - 8 153  гол. 
  утрималось - 0 гол 

 Рішення прийняте. Протокол лічильної комісі №2 (Додаток 4). 
            УХВАЛИЛИ: Затвердити звіт правління про результати діяльності товариства за 2015 рік. 

 
5. По питанню №3 порядку денного «Звіт про діяльність Наглядової Ради Товариства в період 
між зборами акціонерів». 

СЛУХАЛИ: Голову Наглядової Ради п. В.Г. Старічека 
Відповідно до Господарського кодексу України, Закону України «Про господарські 

товариства», Статуту ПАТ,  Наглядова Рада є органом управління Товариства, що представляє 
інтереси акціонерів у період між проведенням загальних зборів акціонерів і в межах компетенції, 
визначеної Статутом ПАТ, контролює і регулює діяльність правління ПАТ. 
У відповідності до Статуту ПАТ та до рішення загальних зборів акціонерів від   7 квітня 2015 року 
наглядова Рада працювала в наступному складі: 
       1. Представник  акціонера  ПАТ «Іскра» за дорученням  -Манівська Лілія Романівна 
       2. Представник від акціонерів- фізичних осіб – Костів Мирон Андрійович 
       3. Представник  від акціонерів- фізичних осіб – Старічек Володимир Григорович – голова 

Наглядової Ради. 
Свою діяльність Наглядова Рада здійснювала в межах своєї компетенції, обумовленої п.9.4 , 

п.9.5. Статуту Товариства, Положенням про Наглядову Раду ПАТ та рішень загальних зборів 
акціонерів.. 
За період від попередніх зборів  було проведено 15 засідань наглядової Ради. 

Звіт Наглядової Ради додається (Додаток №5). 
Обговорення: Питань немає. 
СЛУХАЛИ: Голову зборів Старічека В.Г. Ставимо на голосування питання щодо 

затвердження звіту Наглядової Ради за 2015 рік. 
Голосували: 

За  - 15 252 320 гол. 
  проти   -2 000 гол. 
  утрималось - 6 153 гол. 

 Рішення прийняте. Протокол лічильної комісії №3 (Додаток 6). 
УХВАЛИЛИ: Затвердити звіт про діяльність Наглядової Ради в період між зборами 

акціонерів. 
 

6. По питанню №4 порядку денного «Звіт Ревізійної комісії за підсумками перевірки діяльності 
товариства у 2015 році». 

СЛУХАЛИ: Члена Ревізійної комісії Петришин О.В.. 
Звіт та висновки Ревізійної комісії ПАТ «ЛЗ РЕМА» за 2015 рік додаються (Додаток №7). 
Відповідно до висновків Ревізійної комісії загальним зборам рекомендується затвердити річний 

звіт та баланс ПАТ "ЛЗ РЕМА" за 2015 рік. 
Обговорення: Питань немає. 
СЛУХАЛИ: Старічек В.Г. Ставимо на голосування питання щодо затвердження звіту та 

висновків Ревізійної комісії. 
Голосували: 

За  - 15 260 473  гол. 
  проти            -  0 гол. 
  утрималось - 0  гол. 

 Рішення прийняте. Протокол лічильної комісі №4 (Додаток 8). 
УХВАЛИЛИ: .Затвердити звіт та  висновки Ревізійної комісії за підсумками перевірки 

діяльності товариства у 2015р. 
 
 

7. По питанню №5 порядку денного « Затвердження звіту зовнішнього аудитора про перевірку 
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річної фінансової звітності Товариства за 2015 рік» 
СЛУХАЛИ: По дорученню зовнішнього аудитора «Укрзахідаудит»  – головного бухгалтера 

Коломієць Т.В.  
Звіт зовнішнього аудитора про перевірку річної фінансової звітності Товариства за 2015 рік 
додається (Додаток №9). 

Обговорення: питань немає. 
СЛУХАЛИ: Старічек В.Г. Ставимо на голосування питання щодо затвердження звіту 

зовнішнього аудитора про перевірку річної фінансової звітності Товариства за 2015 рік   
 
Голосували: 

За   -15 256 313гол.                           
  проти  -2 000 гол. 
  утрималось - 2 160 гол. 
 

 Рішення прийняте. Протокол лічильної комісії №5 (Додаток 10). 
УХВАЛИЛИ: Затвердити  звіт  зовнішнього аудитора. 

 
8. По питанню №6 порядку денного «Затвердження річного звіту Товариства та розподіл 
прибутку (збитків) за результатами роботи у 2015 році.» 

СЛУХАЛИ: - головного бухгалтера Коломієць Т.В.  
Ознайомила присутніх з показниками балансу ПАТ «ЛЗ РЕМА» станом на 31.12.2015року (додаток 
№11) та звіту про фінансові результати за 2015 рік (Додаток 12). Пропонується на підставі 
Аудиторського висновку та Звіту і висновку Ревізійної комісії затвердити річний звіт товариства 

Обговорення: питань немає. 
            

СЛУХАЛИ: Старічек В.Г. Ставимо на голосування питання щодо затвердження річного 
звіту Товариства та розподіл прибутку (збитку) за результатами роботи товариства у 2015р. 

Голосували: 
За   - 15 247  гол.                           

  проти  -8 153   гол. 
  утрималось -4 880 гол. 

 Рішення прийняте. Протокол лічильної комісі  №6 (Додаток 13). 
            УХВАЛИЛИ: Затвердити річний звіт товариства у тому числі : баланс станом на 
31.12.2015р., звіт про фінансові результати діяльності товариства станом на 31.12.2015р. 
із збитком 819 тис. грн.. Затвердити порядок покриття збитків за 2015 рік за рахунок прибутків 
майбутніх періодів. 
 

9. По питанню 7 порядку денного «Відкликання та обрання членів Наглядової ради 
Товариства 
СЛУХАЛИ: Секретаря  зборів Паливоду О.В.. На попередніх зборах Зідно Закону України «Про 
акціонерні товариства» № 2994-У1 від 3.02.2011 р. іменними бюлетенями для комулятивного 
голосування було обрано Наглядову раду товариства  із акціонерів у складі 3-х осіб: Старічек В.Г., 
Костів М.А., ПАТ «Іскра». 
 Пропонується відкликати Наглядову раду  в складі Старічек В.Г., Костів М.А., ПАТ «Іскра». 

Поставлено на голосування питання щодо  відкликання наглядової ради   
Голосували: 
                        За   - 20  учасників, 15 260 473 голоси 
  проти  - 0. 
  утрималось - 0. 

 Рішення прийняте одноголосно. 
 УХВАЛИЛИ: Відкликати Наглядову раду  в складі Старічек В.Г., Костів М.А., ПАТ «Іскра». 
                                                                                                                 
СЛУХАЛИ: Секретаря  зборів Паливоду О.В. Пропонується для комулятивного голосування 
іменними бюлетенями обрати  Наглядову раду товариства  в складі акціонерів: Старічек В.Г., Костів 
М.А. та представник акціонера  ПАТ «Іскра» Манівська Л.Р. 
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Поставлено на голосування питання щодо  обрання наглядової ради   
Голосували: 
                        За Костіва М.А              -15   учасників, 15 251 193 голоси 
  За Старічека В.Г.          -20   учасників, 15 277 833 голоси 
  За Манівську Л.Р.          -15   учасників, 15 245 193 голоси 
 Рішення прийняте. 

 УХВАЛИЛИ: Обрати наглядову раду  в складі Старічек В.Г., Костів М.А., та представник 
акціонера  ПАТ «Іскра» Манівська Л.Р. 
                                                                                                                 

 
 
Голова Загальних зборів акціонерів                                              Старічек В.Г. 
 
 
Секретар Загальних зборів акціонерів                                          Паливода О.В. 

 


