
     Звіт наглядової ради ПАТ"Львівський завод РЕМА" 
про результати роботи за період з дати проведення загаль- 
них зборів акціонерів -7.04.2015 р. по  25.04. 2016 року. 
 
              
 
                У відповідності до Закону України " Про акціонерні товариства", Статуту 
Публічного акціонерного товариства, наглядова рада є органом управління товариством, 
що представляє  інтереси  акціонерів у період  між проведенням загальних зборів акціонерів 
і в межах компетенції, визначеної Статутом ПАТ контролює і регулює діяльність виконав- 
чого  органу товариства – 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, Юридична особа – акціонер ПАТ "Іскра" в особі представника за дорученням Манівська 
   Лілія Романівна. 
2. Представник від акціонерів –фізичних осіб – Костів Мирон Андрійович 
3. Представник акціонерів- фізичних осіб –Старічек Володимир Григорович, обраний 
    головою наглядової ради ( протокол засідання наглядової ради від 21 березня 2014 року). 
             Свою діяльність в період між загальними зборами акціонерів наглядова рада 
здійснювала в межах своєї компетенції, яка обумовлена п.9,п.9.5 Статуту товариства, зат- 
вердженим загальними  зборами акціонерів, Положенням  про наглядову раду ПАТ та  
рішеннями  загальних зборів акціонерів ПАТ ЛЗ РЕМА. 
За період від загальних зборів акціонерів  від 7. 04.2015 року було проведено 15  засідань 
наглядової ради. 
На засіданні  НР 21 квітня 2015 року розглянуто питання "Звіт правління ПАТ про 
результати фінансово-господарської діяльності товариства за 1-й квартал 2015 року". 
Прийнято рішення : звіт правління  ПАТ  про результати  фінансово-господарської  діяльно- 
сті  зі  1-й квартал 2015 року прийняти до відома. Правлінню ПАТ вжити заходи по 
покращенню фінансового стану в умовах економічної кризи в державі. 
На засіданні 10 червня 2015 року розглянуто питання: " Про надання дозволу  головві 
правління на вчинення правочину, сума якого перевищує 400 тис. грн.. у відповідності з 
п. 11.3 Статуту о товариства.".  
Прийнято рішення : надати дозвіл  правлінню ПАТ на укладення договору  купівлі-продажу 
( реалізація товару –електроламп) на суму 1 800 000 грн. 
На засіданні НР 7 липня 2015 року розглянуто  питання"Про дострокове припинення 
трудового договору-контракту з головою правління Кізимою Ярославом  Володимировичем" 
Прийняте рішення : Враховуючи сімейні обставини Кізими Я.В. наглядова рада  дала згоду 
на дострокове розурвання  контракту  з ним, та призначила  виконуючим обов"язки  
голови  правління  члена правління-фінансового директора Сеньків Оксану Володимирівну. 
На засіданні  НР 22 липня 2015 року розглянуто питання "Про результати фінансово-
господарської  діяльності товариства за 6 місяців 2015 року". 
Прийняте рішення :Звіт правління прийняти до відома. Рекомендувати правлінню в умовах 
надзвичайно складної економічної та політичної кризи в державі, відсутності бюджетного 
фінансування медичних закладів та установ, продовження воєнних дій на сході країни, 
шукати новві ринки для збуту продукції  підприємства, прискорити робуоту по розробці 
нових приладів та сертифікації їх в країнах Євросоюзу. 
На засіданні НР 12 серпня 2015 року розглянуто питання " Про затвердження складу 
правління ПАТ за поданням т.в.о. голови правління  Сеньків Оксани Володимирівни. 
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Прийнято рішення : затвердити новий склад правління в  складі  Сеньків О.В. т.в.о голови 
правління, членами правління – Князя Ігора Мироновича ,Хабурського Володимира 
Рудольфовича та Гринюк Ірену Володимирівну. Т.в.о. голови правління Сеньків О.В. 
підготувати  контракти  у відповідності до чинного законодавства . 
На засіданні  НР 22 вересні 2015 року розглянуто питання " Про призначення головою 
правління ПАТ Кізими  Ярослава Володимировича та укладення з ним контракту" 
Прийняте рішення : призначити  Кізиму Ярослава Володимировича з 22 вересня 2015  року 
головою правління- генеральним директором ПАТ "Львівський завод РЕМА" , голові  
наглядової ради  підписати з Кізимою Я.В.  трудовий контракт. Голові правління Кізимі Я.В. 
прийняти від  т.в.о.  голови правління Сеньків О.В. справи товариства у відповідності з 
вимогами чинного законодавства України. 
На засіданні НР 23 жовтня 2015  року розглянуто питання " Про обрання аудитора 
товариства та визначення умов договору, що укладається з ним, встановлення розміру 
оплати його послуг". 
Прийняте рішення : Обрати аудитором товариства за 2015 рік Господарське товариство з 
обмеженою відповідальністю , аудиторську  фірму "УкрЗахідАудит", ЄДРПОУ 20833340, 
адреса: 79011 м. Львів, вул. Рутковича,7 оф, 11а , з початком  робіт з 1 листопада 2015 р. 
та закінченням з наданням  акту 25 березня 2016 року. Затвердити вартість робіт 12000 грн. 
На засіданні НР 26 жовтня 2016 року   розглянуто питання "Про результати фінансово- 
-господарської  діяльності ПАТ за 9 місяців 2015 року" 
Прийняте рішення: Звіт правління товариства  за результатами фінансово-господарської 
діяльності за 9 місяців 2015 року прийняти до відома. Рекомендувати правлінню прийняти 
заходи для виконання планових завдань та бюджету на 2015 рік в повному обсязі. 
На засіданні НР  від 6 листопада 2015 року  розглянуто питання " Про подання голови 
правління на дозвіл здійснення правочину, який  підлягає  узгодженню наглядовою радою 
згідно п.11.2 Статуту ПАТ. 
Прийняте рішення :Приймаючи до уваги обґрунтування надані членами правління, 
економічну доцільність проведення правочину, наглядова рада дає згоду на його прове- 
дення ( списання  та продаж автотранспорту). Голові правління  Кізимі Я.В. та головному 
бухгалтеру Сеньків О.В. провести вищезазначену фінансово-господарську операцію у  
відповідності до вимог до діючого законодавства України. 
На засіданні НР  30 листопада 2015 року розглянуті питання : 1.Про призначення дати 
проведення чергових загальних зборів акціонерів, місця проведення та затвердження порядку 
денного зборів. 
Прийняте рішення: Погодитись з пропозицією голови наглядової ради  та затвердити дату 
проведення чергових загальних зборів  акціонерів 25 квітня 2016 року об 11-00 годині, за 
адресою м. Львів , вул.. Заводська, 31, ПАТ "Львівський завод РЕМА", актовий  зал № 1 
що знаходиться в будівлі механо-штампувального цеху з вищевикладеним порядком  денним 
2.Про дострокове розірвання трудового контракту  та виведення членів правління Князя 
Ігора Мироновича. 
Прийняте рішення : Припинити  з 30 листопада 2015 року дію трудового контракту № 20 від 
12 серпня 2015 року з Князем Ігорем Мироновичем, звільнивши його з посади члена  
правління-начальника  відділу якості ПАТ "Львівський завод РЕМА "  у відповідності до 
п.7.3.3. вищезазначеного трудового контракту.  
На засідання НР 25 січня 2016 рокурозглянуті питання : 
1.Питання організації проведення чергових загальних  зборів  акціонерів ПАТ, призначених 
 на 25 квітня 2016 року, у тому числі: 
-  обрання реєстраційної комісії 
-   обрання голови зборів 
-   обрання секретаря зборів 
-   обрання лічильної комісії 
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Прийняте рішення : Призначити реєстратором чергових загальних зборів акціонерів, які 
відбудуться 25 квітня  2016  року згідно Ст 40 ЗУ "Про акціонерні товариства" реєстраційну 
комісію в складі: Кіт Марію Степанівну –голова комісії, юрисконсульт ПАТ ЛЗ РЕМА. 
членами комісії Буньо Тетяну Романівну та Юника  Юрія Вікторовича. 
Рекомендувати черговим загальним зборам акціонерів для затвердження головою зборів 
голову наглядової ради ПАТ-Старічека Володимира Григоровича.рекомендувати для 
затвердження секретарем зборів акціонера Паливоду Ольгу Василівну. 
Рекомендувати  черговим загальним зборам акціонерів припинити повноваження лічильної 
комісії загальних  зборів акціонерів , обраної загальними зборами акціонерів 7 квітня 2015 р. 
і обрати лічильну комісію в складі трьох осіб , а саме: акціонера Мороза Матвія Петровича 
-головою лічильної комісії, членами комісії – акціонера Рудніцького Івана Михайловича та 
акціонера Барабаша Володимира Миколайовича 
2. Затвердження форми (тексту бюлетенів ) 
Прийняте рішення : затвердити  форму та текст бюлетенів для голосування Додаток №1. 
3. Затвердження  проектів рішень по питаннях порядку денного чергових загальних зборів 
акціонерів 25.04. 2016 року. 
Прийняте рішення : Затвердити проекти рішень чергових загальних зборів акціонерів, 
які відбудуться 25.04.2016 року. Рекомендувати загальним зборам  акціонерів  затвердити 
зазначені проекти рішень. 
На засіданні НР 1 лютого 2016 року розглянуто питання : 
Про дострокове розірвання трудового контракту  та виведення з членів правління фінан- 
сового директора-головного бухгалтера Сеньків Оксани Володимирівни, начальника відділу 
кадрів ПАТ Гринюк Ірини Юріївни , начальника  цеху Хабурського Володимира Рудольфо- 
вича. 
Прийняте рішення : Припинити дію трудового контракту з Сеньків О.В.  за згодою сторін 
з 1.02.2016 р., Припинити дію трудових контрактів з Гринюк І.Ю. та  Хабурським В.Р. в  
зв"язку з переходом на іншу роботу. 
На засіданні НР 10 березня 2016 року розглянуто питання : 
-Про призначення членом правління ПАТ Кудрика Ярослава Володимировича. 
Прийняте рішення :: Призначити Кудрика Я.В., енергетика ПАТ, членом правління 
ПАТ.голові наглядової ради Старічеку В.Г. укласти з Кудриком Я.В. контракт відповідно до  
вимог ЗУ "Про акціонерні товариства" та вимог Статуту ПАТ. 
На засіданні НР 14 березня 2016 року розглянуто питання: 
Про результати фінансово-господарської діяльності ПАТ за 2015 рік 
Прийнято рішення  затвердити річний звіт правління, рекомендувати загальним зборам 
акціонерів ПАТ ЛЗ РЕМА затвердити звіт правління, приймаючи до уваги загальнодержавну 
економічну кризу і практичну відсутність бюджетного фінансування медичних установ на 
закупівлю медичної техніки. 
На засіданні НР 5 квітня 2016 року заслуховувався звіт голови НР про роботу НР між 
загальними зборами акціонерів ПАТ від 7 квітня 2015 року  по 25 квітня 2016 року..Наглядо- 
ва рада  затвердила звіт та рекомендує зборам акціонерів також його затвердити. 
 
 
 
 
            Голова наглядової ради :                                               В.Старічек 
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