
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«Львівський завод радіоелектронної медичної апаратури» 

 
П Р О Т О К О Л  

ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ 
 

м.Львів         27 квітня 2017 року. 
Зареєстровано 15 231 539 голосів, що становить 99,95 %  від загальної кількосі 

голосуючих акцій 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 
3.02.2011 р., реєстраційну комісію призначає наглядова рада. На засіданні наглядової ради (протокол 
від  26 січня  2017 року для проведення реєстрації акціонерів (їх представників) призначено 
реєстраційну комісю в складі голова комісії -  Мишограй Ольга Ігорівна, члени: Рибак Марія 
Михайлівна, Юник Юрій Вікторович. 
Реєстраційна комісія завершила роботу, тому прошу Голову озвучити Протокол реєстраційної комісії 
 

СЛУХАЛИ: Голову реєстраційної комісії Мишограй Ольга Ігорівна 
Згідно Переліку акціонерів, які мають право на участь в Загальних зборах, складеного 

Національним депозитарієм станом на 21.04.2017 року: 
- Загальна кількість акцій становить 17 198 580 шт.; 
- Загальна кількість голосуючих акцій,які  мають право на участь в Загальних зборах тв. 

голосування на них, становить 15 239 748 голосів. 
На зборах зареєструвалося 15 акціонерівів, які володіють 15 231 539 голосуючими акціями, що 

становить 99,95 % від загальної кількості голосуючих акцій Товариства, що дає підставу загальні 
збори вважати правомочними. Протокол реєстраційної комісії (Додаток №1). 

 
 

1. Прийняття рішення з питань порядку денного проведення загальних зборів 
акціонерів.  Обрання лічильної комісії, затвердження її складу та терміну 
повноважень. 
 
 Затвердження Порядку денного загальних зборів. 
СЛУХАЛИ: Старічека В.Г, який повідомив акціонерів, що на засіданні Наглядової ради 

(протокол від 26 січня  2017 року було прийнято рішення про скликання чергових зборів акціонерів 27 
квітня 2017 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 денного проведення загальних зборів акціонерів.  Обрання 
лічильної комісії, затвердження її складу та терміну повноважень. 

2. Звіт Правління ПАТ «ЛЗ РЕМА» за 2016рік 
3. Звіт Наглядової Ради Товариства за 2016 рік. 
4. Звіт Ревізійної комісії за 2016 рік.  
5. Звіт зовнішнього аудитора про перевірку річної фінансової звітності Товариства за 2016 рік 

Затвердження річного звіту Товариства за 2016 р. Порядок розподілу прибутку (покриття 
збитків) Товариства за 2016 р. 

6. Про припинення товариства шляхом ліквідації. 
7. Обрання ліквідаційної комісії та визначення джерел оплати праці членів ліквідаційної комісії. 
8. Про встановлення порядку та строків заявлення кредиторами своїх вимог. 

 
            Поставлено на голосування питання щодо затвердження порядку денного 

Голосували: 
За                     - 15 231 539  гол.,100  % від кількості голосів, зареєстрованих    
                         для участі в загальних зборах. 
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  проти  - 0 гол. 
  утрималось -0 гол. 

 Рішення прийняте. 
 УХВАЛИЛИ: Затвердити запропонований порядок денний. 
 

Обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень 
СЛУХАЛИ: Старічека В.Г який повідомив акціонерів, що на засіданні 

Наглядової ради (протокол від 26 січня  2017  року.) було прийнято рішення  рекомендувати 
загальним зборам акціонерів для обрання лічильної комісії в  складі трьох осіб,  а  саме:  

  голова комісії; - акціонер Мороз Матвій  Петрович, 
  члени комісії;  – акціонер Барабаш Володимир Миколайович, 
                            - акціонер  Рудніцький Іван Михайлович 
а також встановити, що повноваження лічильної  комісії припиняються після закінчення річних 
Загальних зборів Товариства, призначених на 27.04.2017р. та складання Протоколу про підсумки 
голосування . 

Поставлено на голосування це питання. 
Голосували:  

За                     - 15 231 539  гол.,100  % від кількості голосів, зареєстрованих    
                         для участі в загальних зборах. 

  проти  - 0 гол. 
  утрималось -0 гол. 

 Рішення прийняте. Протокол лічильної комісі №1(Додаток2) 
       УХВАЛИЛИ: Обрати лічильну комісію в  складі трьох осіб,  а  саме:  

  голова комісії; - акціонер Мороз Матвій  Петрович, 
  члени комісії;  – акціонер Барабаш Володимир Миколайович, 
                            - акціонер  Рудніцький Іван Михайлович 
а також встановити, що повноваження лічильної  комісії припиняються після закінчення річних 
Загальних зборів Товариства, призначених на 27.04.2017р. та складання Протоколу про підсумки 
голосування. 
 

Обрання голови і секретаря зборів. 
СЛУХАЛИ:  Кудрика Я.В. – члена Правління ПАТ “ЛЗ РЕМА”, який запропонував обрати 

Головою зборів голову Наглядової ради п.Старічека В.Г., секретарем зборів акціонера п.Паливоду О.В. 
Поставлено на голосування питання щодо затвердження даних кандидатур.  
Голосували: 

За                     - 15 231 539  гол.,100  % від кількості голосів, зареєстрованих    
                         для участі в загальних зборах. 

  проти  - 0 гол. 
  утрималось -0 гол. 

 Рішення прийняте. 
             УХВАЛИЛИ: Головою зборів обрати Голову Наглядової ради Старічека В.Г., секретарем 
зборів  акціонера  Паливоду О.В.  
 

        2. Звіт Правління ПАТ «ЛЗ РЕМА» за 2016рік.  
 

СЛУХАЛИ: Члена Правління п. Я.В.Кудрика.  
Рішенням керівництва ПАТ мені, як члену правління, було доручено доповісти про результати 

діяльності товариства за 2016рік. Звіт правління  додається  (Додаток №3).  
Обговорення:  Питань немає. 

СЛУХАЛИ: Старічека В.Г. Наглядова рада пропонує затвердити звіт Правління про результати 
діяльності товариства за 2016 рік Ставимо на голосування це питання  

 
 
Голосували: 

За  - 15 231 539- 100 % від кількості голосів, зареєстрованих для 
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участі в загальних зборах. 
  проти  - 0 гол. 
  утрималось - 0 гол 

 Рішення прийняте. Протокол лічильної комісі №2 (Додаток 5). 
            УХВАЛИЛИ: Затвердити звіт правління про результати діяльності товариства за 2016 рік.  
 
 

3. Звіт Наглядової Ради Товариства за 2016 рік. 
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   25 квітня 2016 року наглядова Рада 
працювала в наступному складі: 
       1.Юридична особа – акціонер   ПАТ «Іскра» в особі представника за дорученням  -Манівська Лілія 
Романівна 
       2.Представник від акціонерів- фізичних осіб – Костів Мирон Андрійович 
       3.Представник  від акціонерів- фізичних осіб – Старічек Володимир Григорович – обраний  

головою наглядової Ради (протокол засідання наглядової Радивіл 26 квітня 2016р .). 
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 10 засідань наглядової Ради. 

Звіт Наглядової Ради додається (Додаток №6). 
Обговорення: Питань немає. 
СЛУХАЛИ: Паливода О. В. Ставимо на голосування питання щодо затвердження звіту 

Наглядової Ради за 2014 рік. 
Голосували: 

За  - 15 231 539 гол.-100, % від кількості голосів, зареєстрованих для 
участі в загальних зборах. 

  проти  - 0 гол. 
  утрималось - 0 гол. 

 Рішення прийняте. Протокол лічильної комісії №3 (Додаток \7). 
УХВАЛИЛИ: Затвердити звіт про діяльність Наглядової Ради за 2016 рік. 
 
4. Звіт Ревізійної комісії за 2016 рік.  
СЛУХАЛИ: Члена Ревізійної комісії Петришин О.В.. 
Звіт та висновки Ревізійної комісії ПАТ «ЛЗ РЕМА» за 2016 рік додаються (Додаток №8). 
Відповідно до висновків Ревізійної комісії загальним зборам рекомендується затвердити річний 

звіт та баланс ПАТ "ЛЗ РЕМА" за 2016 рік. 
Обговорення: Питань немає. 
СЛУХАЛИ: Старічек В.Г. Ставимо на голосування питання щодо затвердження звіту та 

висновків Ревізійної комісії. 
Голосували: 

За  - 15 231 539 гол., 100 % від кількості голосів, зареєстрованих для  
участі в загальних зборах. 

  проти            -  0 гол. 
  утрималось - 0  гол. 

 Рішення прийняте. Протокол лічильної комісі №4 (Додаток 9). 
УХВАЛИЛИ: .Затвердити звіт та  висновки ревізійної комісії за підсумками перевірки 

діяльності товариства у 2016р. 
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5. Звіт зовнішнього аудитора про перевірку річної фінансової звітності 
Товариства за 2016 рік Затвердження річного звіту Товариства за 2016 р. 
Порядок розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за 2016 р. 

 
СЛУХАЛИ: Головного бухгалтера КоломієцьТ.В., яка ознайомила присутніх зі звітом (по 
дорученню) зовнішнього аудитора «Укрзахідаудит» про перевірку річної фінансової звітності 
Товариства за 2016 рік (Додаток №10), з річним звітом товариства за 2016рік (баланс станом на 
31.12.2016р. (Додаток №11)., звіт про фінансові результати діяльності товариства станом на 
31.12.2016р. (Додаток №12) зі збитком 670 тис. грн.,) та запропонувала затвердити порядок 
покриття  збитків за 2016рік за рахунок можливих прибутків майбутніх періодів.  

Обговорення: питань немає. 
           СЛУХАЛИ: Старічека В.Г. Пропонується прийняти до відома звіт зовнішнього аудитора про 
перевірку річної фінансової звітності Товариства за 2016 рік, затвердити річний звіт товариства у тому 
числі : баланс станом на 31.12.2016р., звіт про фінансові результати діяльності товариства станом на 
31.12.2016р.зі збитком 670 тис. грн.. та затвердити порядок покриття збитків за 2016 рік за рахунок 
можливих прибутків майбутніх періодів. 

Голосували: 
За   - 15 231 539 гол.,100  % від кількості голосів, зареєстрованих для  
                          участі в загальних зборах. 

  проти  - 0 гол. 
  утрималось - 0 гол. 
 

 Рішення прийняте. Протокол лічильної комісії №5 (Додаток 13). 
УХВАЛИЛИ:прийняти до відома звіт зовнішнього аудитора про перевірку річної фінансової 

звітності Товариства за 2016 рік, затвердити річний звіт товариства у тому числі : баланс станом на 
31.12.2016р., звіт про фінансові результати діяльності товариства станом на 31.12.2016р.зі збитком 
670 тис. грн.. та затвердити порядок покриття збитків за 2016 рік за рахунок можливих прибутків 
майбутніх періодів. 

 
 

6. Про припинення  товариства шляхом ліквідації. 
СЛУХАЛИ: Старічека В.Г..Головний бухгалтер п.Коломієць доповіла ,що наші активи не 

відповідають статутному фонду і вимогам законодавства. На виконання вимог ст..155 Цивільного 
кодексу України ми зобов’язані привести свої активи і статутний фонд у відповідність. 

Ми з 2006 року приймали зборами рішення про приведення статутного фонду у відповідність 
до активів. Наше підприємство з 1998року перебувало у стадії банкрутства. Ми зараз орендуємо 
виробничі приміщення та обладнання у ПАТ «Іскра», що є основним акціонером там нашим 
інвестором. Після завершення процедури санації у2006 році у нас залишилось активів приблизно 
300тис грн., а статутний фонд становить понад 4 млн. грн. Уже тоді виникла невідповідність. Згідно 
законодавства ми вже тоді повинні були або збільшити активи до понад 4млн.грн.(що нереально), або 
зменшити статутний фонд до активів. 

Ми звертались до ДК ЦПФР у 2008, 2009 та 2011рр. з відповідними листами. Комісія нам 
надсилала свої розпорядження, що статутний фонд не може бути меншим 1250 мінімальних 
заробітних плат (приблизно 800тис.грн.). Це для нас нереальна сума.  
Тому нарешті нам слід поставити крапку в цьому питанні. Іншого виходу немає. Тому пропонується 
ліквідувати ПАТ «Львівський завод РЕМА»(код ЄДРПОУ 14308428, що знаходиться за 
адресою:79019, Україна, Львівська область, м. Львів, вул..Заводська,31) у відповідності до п.1.5.21 
Статуту ,п.3 ст.88 Закону України « Про акціонерні товариства»,ч.3 ст.110 Цивільного кодексу 
України. 
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Обговорення. 
СЛУХАЛИ: акціонера п. Гудзь. Чому з доходу 7 млн.грн. не було погашено збитку 670 

тис.грн.? Це ж 7%. Можна було збільшиии оренду чи зменшити заробітну плату? 
            

 
СЛУХАЛИ: Старічека В.Г. Ми зараз не володіємо ні цими приміщеннями, ні землею. Ми 

самі орендуємо ці приміщення  у ПАТ «Іскра»  
 
СЛУХАЛИ: акціонера Заячук. А хто продав  це все? 
 
СЛУХАЛИ: Старічека В.Г. Ці будівлі і споруди пішли на погашення боргів заводу по 

справі по банкрутству, щоб уникнути ліквідації підприємства. Сьогоднішня ліквідація ПАТ ЛЗ РЕМА 
це - виконання вимог занодавства.  Завод працюватиме і далі, але у іншій формі. 

 
 
СЛУХАЛИ: акціонера Лускавець А.  А що буде з акціонерами і нашими акціями? 
СЛУХАЛИ: Старічека В.Г. Акції знецінені. Слід було їх продавати нашому інвестору. 

Зараз вони нічого не вартують. 
Ставимо на голосування питання про припинення  товариства шляхом ліквідації. 
 Голосували: 

За   - 15 231 539 гол.,-100 % від кількості голосів, зареєстрованих для  
                          участі в загальних зборах. 

  проти  -  0 гол. 
  утрималось -  0 гол. 

 Рішення прийняте. Протокол лічильної комісії  №6 (Додаток 14). 
            УХВАЛИЛИ: Ліквідувати ПАТ «Львівський завод РЕМА»(код ЄДРПОУ 14308428, що 
знаходиться за адресою:79019, Україна, Львівська область, м. Львів, вул..Заводська,31) у відповідності 
до п.1.5.21 Статуту ,п.3 ст.88 Закону України « Про акціонерні товариства»,ч.3 ст.110 Цивільного 
кодексу України. 
 

7. Обрання ліквідаційної комісії та визначення джерел оплати праці членів 
ліквідаційної комісії. 

 
СЛУХАЛИ: Старічека В.Г..  
Пропонується:  
1) Обрати ліквідаційну комісію в кількості трьох осіб в складі: 
- Старічек Володимир Григорович – голова комісії; 
- Камінська Соломія Миколаївна – член  комісії; 
- Коломієць Тетяна Вікторівна – член комісії. 
- 2) Визначити, що оплата праці членів ліквідаційної комісії здійснюється за рахунок коштів 

акціонерів ПАТ «Львівський завод РЕМА». 
Голосували: 
 

За   - 15 231 539 гол.,-100 % від кількості голосів, зареєстрованих для  
                          участі в загальних зборах. 

  проти  -  0 гол. 
  утрималось -  0 гол. 

 Рішення прийняте. Протокол лічильної комісії  №7 (Додаток 15). 
        
     УХВАЛИЛИ: 1) Обрати ліквідаційну комісію в кількості трьох осіб в складі: 
- Старічек Володимир Григорович – голова комісії ; 
- Камінська Соломія Миколаївна – член  комісії; 
- Коломієць Тетяна Вікторівна – член  комісії. 
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                        2) Визначити, що оплата праці членів ліквідаційної комісії здійснюється за рахунок 
коштів акціонерів ПАТ «Львівський завод РЕМА». 
 
 
 
 
8. Про встановлення порядку та строків заявлення кредиторами своїх вимог. 

 
СЛУХАЛИ: Старічека В.Г.  

 
       Пропонується: Встановити що кредитори надають свої вимоги у порядку, визначеному чинним 
законодавством України, в термін до трьох місяців з моменту публікації повідомлення про 
ліквідацію Товариства. 

Голосували: 
За   - 15 231 539 гол.,-100 % від кількості голосів, зареєстрованих для  
                          участі в загальних зборах. 

  проти  -  0 гол. 
  утрималось -  0 гол. 

 Рішення прийняте. Протокол лічильної комісі  №8 (Додаток 16). 
            УХВАЛИЛИ: Встановити що кредитори надають свої вимоги у порядку, визначеному 
чинним законодавством України, в термін до трьох місяців з моменту публікації повідомлення про 
ліквідацію Товариства. 

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