
ПРОТОКОЛ  № 1 
Лічильної комісії про підсумки голосування  

учасників чергових загальних зборів акціонерів 
Публічного акціонерного товариства «Львівський завод радіоелектронної медичної 

апаратури» (далі – Товариство) 
з 1-го- питання порядку денного. 

Дата складання протоколу: "25" квітня 2016 р.  
 

Лічильна комісія у складі: Голова – Мороз М.П., член комісії – Барабаш В.М. та Рудницький І.М., 
провела підрахунок результатів голосування акціонерів та їх уповноважених представників, які 
прибули на чергові загальні збори Публічного акціонерного товариства «Львівський завод 
радіоелектронної медичної апаратури», що призначені на "25" квітня 2016 р. з початком о 11.00, 
які проводяться за адресою: м. Львів, вул. Заводська, 31, актовий зал (№1), що знаходиться в 
будівлі механо-штампувального цеху Товариства, з 1-го питання порядку денного. 

 
Час відкриття зборів: 11.00  
Час початку підрахунку голосів з 1-го питання порядку денного: _____ 
Кількість голосів, які мають особи, що зареєструвались для участі у загальних зборах –  15260473 

Кількість бюлетенів № 1, поданих під час голосування –   20 шт. 
Кількість акцій у бюлетенях № 1, поданих під час голосування  – ______________. 
Кількість бюлетенів № 1, визнаних недійсними -  немає. 
 
Голосування з питання № 1  порядку денного: 
Питання, поставлене на голосування: Обрання лічильної комісії загальних зборів 
акціонерів Товариства. 

Проект рішення: Обрати головою лічильної комісії Мороза М.П., членами комісії Барабаша В.М., 
Рудницького І.М. 

Підсумки голосування 
"за" 15260473 голосів,  % від присутніх на зборах 

"проти" 0 голосів,  % від присутніх на зборах 
"утримався" 0 голосів,  % від присутніх на зборах 

Рішення прийняте – Обрано: Мороз М.П. – голова лічильної комісії 

Рудницький І.М. – член комісії 

Барабаша В.М. – член комісії 
 
Підписи членів комісії: 

Голова             Мороз М. П. П.І.П. 

Член комісії   Рудницький І.М. П.І.П. 

Член комісії    Барабаш В.М. П.І.П. 

 
 



ПРОТОКОЛ  № 2 
Лічильної комісії про підсумки голосування  

учасників чергових загальних зборів акціонерів 
Публічного акціонерного товариства «Львівський завод радіоелектронної 

медичної апаратури» (далі – Товариство) 
з 2-го- питання порядку денного. 

Дата складання протоколу: "25" квітня 2016 р.  
 

Лічильна комісія у складі: Голова – Мороз М.П., член комісії – Барабаш В.М. та 
Рудницький І.М., провела підрахунок результатів голосування акціонерів та їх 
уповноважених представників, які прибули на чергові загальні збори Публічного 
акціонерного товариства «Львівський завод радіоелектронної медичної апаратури», що 
призначені на "25" квітня 2016 р. з початком о 11.00, які проводяться за адресою: м. Львів, 
вул. Заводська, 31, актовий зал (№1), що знаходиться в будівлі механо-штампувального 
цеху Товариства, з 2-го питання порядку денного. 

 
Час відкриття зборів: 11.00  
Час початку підрахунку голосів з 2-го питання порядку денного: _____ 
Кількість голосів, які мають особи, що зареєструвались для участі у загальних зборах – 
15260473 

Кількість бюлетенів № 2, поданих під час голосування –  20 шт. 
Кількість акцій у бюлетенях № 2, поданих під час голосування  – ______________. 
Кількість бюлетенів № 2, визнаних недійсними - немає. 
 
Голосування з питання № 2   порядку денного: 
Питання, поставлене на голосування: Звіт правління ПАТ «ЛЗ РЕМА» про 
результати діяльності за 2015р.  

Проект рішення: Прийняття рішення за результатами розгляду звіту. 

Підсумки голосування 
"за"     15252320 голосів,  % від присутніх на зборах 

"проти" 8153 голосів,  % від присутніх на зборах 
"утримався" 0 голосів,  % від присутніх на зборах 

Рішення прийняте – звіт затвердити. 
 
 
Підписи членів комісії: 

Голова            Мороз М.П.  П.І.П. 

Член комісії  Рудницький І.М.  П.І.П. 

Член комісії   Барабаш В.М.    П.І.П. 

 
 



ПРОТОКОЛ  № 3 
Лічильної комісії про підсумки голосування  

учасників чергових загальних зборів акціонерів 
Публічного акціонерного товариства «Львівський завод радіоелектронної 

медичної апаратури» (далі – Товариство) 
з 3-го- питання порядку денного. 

Дата складання протоколу: "25" квітня 2016 р.  
 

Лічильна комісія у складі: Голова – Мороз М.П., член комісії – Барабаш В.М. та 
Рудницький І.М., провела підрахунок результатів голосування акціонерів та їх 
уповноважених представників, які прибули на чергові загальні збори Публічного 
акціонерного товариства «Львівський завод радіоелектронної медичної апаратури», що 
призначені на "25" квітня 2016р. з початком о 11.00, які проводяться за адресою: м. Львів, 
вул. Заводська, 31, актовий зал (№1), що знаходиться в будівлі механо-штампувального 
цеху Товариства, з 3-го питання порядку денного. 

 
Час відкриття зборів: 11.00  
Час початку підрахунку голосів з 3-го питання порядку денного: ____ 
Кількість голосів, які мають особи, що зареєструвались для участі у загальних зборах – 
15260473 

Кількість бюлетенів № 3, поданих під час голосування –   20 шт. 
Кількість акцій у бюлетенях № 3, поданих під час голосування  – ______________. 
Кількість бюлетенів № 3, визнаних недійсними -  немає. 
 
Голосування з питання № 3   порядку денного: 
Питання, поставлене на голосування: Звіт про діяльність Наглядової Ради 
Товариства в період між зборами акціонерів.  

Проект рішення: Прийняття рішення за результатами розгляду звіту. 

Підсумки голосування 
"за" 15252320 голосів,  % від присутніх на зборах 

"проти" 2000 голосів,  % від присутніх на зборах 
"утримався" 6153 голосів,  % від присутніх на зборах 

Рішення прийняте – звіт затвердити. 
 
 
Підписи членів комісії: 

Голова            Мороз М.П.  П.І.П. 

Член комісії  Рудницький І.М.  П.І.П. 

Член комісії  Барабаш В.М.    П.І.П. 

 
 



ПРОТОКОЛ  № 4 
Лічильної комісії про підсумки голосування  

учасників чергових загальних зборів акціонерів 
Публічного акціонерного товариства «Львівський завод радіоелектронної 

медичної апаратури» (далі – Товариство) 
з 4-го- питання порядку денного. 

Дата складання протоколу: "25" квітня 2016 р.  
 

Лічильна комісія у складі: Голова – Мороз М.П., член комісії – Барабаш В.М. та 
Рудницький І.М., провела підрахунок результатів голосування акціонерів та їх 
уповноважених представників, які прибули на чергові загальні збори Публічного 
акціонерного товариства «Львівський завод радіоелектронної медичної апаратури», що 
призначені на "25" квітня 2016р. з початком о 11.00, які проводяться за адресою: м. Львів, 
вул. Заводська, 31, актовий зал (№ 1), що знаходиться в будівлі механо-штампувального 
цеху Товариства, з 4-го питання порядку денного. 

 
Час відкриття зборів: 11.00  
Час початку підрахунку голосів з 4-го питання порядку денного: ____ 
Кількість голосів, які мають особи, що зареєструвались для участі у загальних зборах – 
15260473 

Кількість бюлетенів № 4, поданих під час голосування –   20 шт. 
Кількість акцій у бюлетенях № 4, поданих під час голосування  – ______________. 
Кількість бюлетенів № 4, визнаних недійсними -  немає. 
 
Голосування з питання № 4   порядку денного: 
Питання, поставлене на голосування: Звіт Ревізійної комісії за підсумками 
перевірки діяльності товариства у 2015 році. 

Проект рішення: Затвердити звіт та висновки ревізійної комісії за підсумками перевірки 
діяльності товариства у 2015 році. 

Підсумки голосування 
"за" 15260473 голосів,  % від присутніх на зборах 

"проти"   0 голосів,  % від присутніх на зборах 
"утримався" 0 голосів,  % від присутніх на зборах 

Рішення прийняте – звіт затвердити. 
 
 
Підписи членів комісії: 

Голова            Мороз М.П.   П.І.П. 

Член комісії  Рудницький І.М.   П.І.П. 

Член комісії  Барабаш В.М.  П.І.П. 

 
 



ПРОТОКОЛ  № 5 
Лічильної комісії про підсумки голосування  

учасників чергових загальних зборів акціонерів 
Публічного акціонерного товариства «Львівський завод радіоелектронної 

медичної апаратури» (далі – Товариство) 
з 5-го- питання порядку денного. 

Дата складання протоколу: "25" квітня 2016 р.  
 

Лічильна комісія у складі: Голова – Мороз М.П., член комісії – Барабаш В.М. та 
Рудницький І.М., провела підрахунок результатів голосування акціонерів та їх 
уповноважених представників, які прибули на чергові загальні збори Публічного 
акціонерного товариства «Львівський завод радіоелектронної медичної апаратури», що 
призначені на "25" квітня 2016р. з початком о 11.00, які проводяться за адресою: м. Львів, 
вул. Заводська, 31, актовий зал (№1), що знаходиться в будівлі механо-штампувального 
цеху Товариства, з 5-го питання порядку денного. 

 
Час відкриття зборів: 11.00  
Час початку підрахунку голосів з 5-го питання порядку денного: ____ 
Кількість голосів, які мають особи, що зареєструвались для участі у загальних зборах – 
15260473 

Кількість бюлетенів № 5, поданих під час голосування –   20 шт. 
Кількість акцій у бюлетенях № 5, поданих під час голосування  – ______________. 
Кількість бюлетенів № 5, визнаних недійсними -  немає. 
 
Голосування з питання № 5   порядку денного: 
Питання, поставлене на голосування: Затвердження звіту зовнішнього аудитора 
про перевірку річної фінансової звітності Товариства за 2015 рік. 

Проект рішення: Затвердити звіт зовнішнього аудитора.  

Підсумки голосування 
"за" 15256313 голосів,  % від присутніх на зборах 

"проти" 2000 голосів,  % від присутніх на зборах 
"утримався" 2160 голосів,  % від присутніх на зборах 

Рішення прийняте – звіт затвердити. 
 
 
Підписи членів комісії: 

Голова            Мороз М.П.  П.І.П. 

Член комісії   Рудницький І.М.   П.І.П. 

Член комісії   Барабаш В.М.    П.І.П. 

 
 



ПРОТОКОЛ  № 6 
Лічильної комісії про підсумки голосування  

учасників чергових загальних зборів акціонерів 
Публічного акціонерного товариства «Львівський завод радіоелектронної 

медичної апаратури» (далі – Товариство) 
з 6-го- питання порядку денного. 

Дата складання протоколу: "25" квітня 2016 р.  
 

Лічильна комісія у складі: Голова – Мороз М.П., член комісії – Барабаш В.М. та 
Рудницький І.М., провела підрахунок результатів голосування акціонерів та їх 
уповноважених представників, які прибули на чергові загальні збори Публічного 
акціонерного товариства «Львівський завод радіоелектронної медичної апаратури», що 
призначені на "25" квітня 2016 р. з початком о 11.00, які проводяться за адресою: м. Львів, 
вул. Заводська, 31, актовий зал (№1), що знаходиться в будівлі механо-штампувального 
цеху Товариства, з 6-го питання порядку денного. 

 
Час відкриття зборів: 11.00  
Час початку підрахунку голосів з 6-го питання порядку денного: _____ 
Кількість голосів, які мають особи, що зареєструвались для участі у загальних зборах – 
15260473 

Кількість бюлетенів № 6, поданих під час голосування –   20 шт. 
Кількість акцій у бюлетенях № 6, поданих під час голосування  – ______________. 
Кількість бюлетенів № 6, визнаних недійсними -  немає. 
 
Голосування з питання № 6   порядку денного: 
Питання, поставлене на голосування: Затвердження річного звіту Товариства та 
розподіл прибутку (збитків) за результатами роботи у 2015 році. 

Проект рішення: Прийняття рішення про затвердження звіту товариства та розподіл 
прибутку (збитків) за результатами роботи у 2015р.    

Підсумки голосування 
"за" 15247440 голосів    

"проти" 8153 голосів    
"утримався" 4880 голосів    

Рішення прийняте – звіт затвердити. 
 
 
Підписи членів комісії: 

Голова            Мороз М.П.   П.І.П. 

Член комісії   Рудницький І.М.   П.І.П. 

Член комісії   Барабаш В.М.    П.І.П. 

 
 



ПРОТОКОЛ  № 7 
Лічильної комісії про підсумки голосування  

учасників чергових загальних зборів акціонерів 
Публічного акціонерного товариства «Львівський завод радіоелектронної 

медичної апаратури» (далі – Товариство) 
з 7-го- питання порядку денного. 

Дата складання протоколу: "25" квітня  2015 р.  
 

Лічильна комісія у складі: Голова – Мороз М.П., член комісії – Барабаш В.М. та 
Рудницький І.М., провела підрахунок результатів голосування акціонерів та їх 
уповноважених представників, які прибули на чергові загальні збори Публічного 
акціонерного товариства «Львівський завод радіоелектронної медичної апаратури», що 
призначені на "25" квітня 2015 р. з початком о 11.00, які проводяться за адресою: м. Львів, 
вул. Заводська, 31, актовий зал (№1), що знаходиться в будівлі механо-штампувального 
цеху Товариства, з 7-го питання порядку денного. 

 
Час відкриття зборів: 11.00  
Час початку підрахунку голосів з 7-го питання порядку денного: _______ 
Кількість голосів, які мають особи, що зареєструвались для участі у загальних зборах – 
________________________ 

Кількість бюлетенів № 7, поданих під час голосування –  20 шт. 
Кількість акцій у бюлетенях № 7, поданих під час голосування  – ______________. 
Кількість бюлетенів № 7, визнаних недійсними - 1. 
 
Голосування з питання № 7   порядку денного: 
Відкликання та обрання членів наглядової рад. 

Проект рішення: Відкликати членів наглядової ради Товариства : Старічека В.Г., Костіва 
М.А., Манівську Л.Р. 

Обрати : членів наглядової ради Товариства: Костіва М.А., Старічека В.Г., Манівську Л.Р.  

Підсумки голосування 
За Костіва М.А. 15251193 голосів    
За Старічека В.Г. 15277833 голосів    
За Манівську Л.Р. 15245193 голосів    

Рішення прийняте – Обрано: 

Костіва М.А. 

Старічека В.Г. 

Манівську Л.Р. 
 
 
Підписи членів комісії: 

Голова            Мороз М.П.  П.І.П. 

Член комісії   Рудницький І.М.  П.І.П. 

Член комісії    Барабаш В.М.    П.І.П. 
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