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Звіт про фінансово-господарську діяльність  

ПАТ «Львівський завод РЕМА» за 12 місяців 2015 року 

Публічне акціонерне товариство «Львівський завод радіоелектронної медичної апаратури» 
(далі - Підприємство) є українським публічним акціонерним товариством. Дата проведення державної 
реєстрації: свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи серія А 01 № 778000 від 02.12.1996 р., 
видане Виконавчим комітетом Львівської міської ради Львівської області.  

Місцезнаходження Підприємства: 79019, Львівська область, місто Львів, вулиця Заводська,  
буд. 31. 

За станом на 31 грудня 2015 року ПАТ «Іскра» є власником та контролює 88,55% простих 
акцій Підприємства. Інші прості акції розподілені між міноритарними власниками.  

Основною діяльністю Підприємства є виробництво і реалізація медичної техніки, включаючи 
хірургічне устаткування, та ортопедичних пристосувань.  

Реалізація продукції Підприємства відбувається переважно в Україні. 
За останні роки Україна зазнала значних політичних та економічних змін. Незважаючи на те, 

що економіка України визнана ринковою, вона продовжує демонструвати деякі особливості, які 
більшою мірою властиві економіці, що розвивається. Такі особливості включають, але не 
обмежуються низьким рівнем ліквідності на ринках капіталу, відносно високим рівнем інфляції та 
наявністю валютного контролю, що не дозволяє національній валюті бути ліквідним засобом платежу 
за межами України. Стабільність економіки України в значній мірі залежатиме від політики та дій 
уряду, спрямованих на реформування адміністративної та правової систем, а також економіки в 
цілому. Як наслідок, операціям в Україні властиві ризики, не типові для країн із розвинутою 
економікою. 

Ця індивідуальна фінансова звітність відображає поточну оцінку управлінського персоналу 
щодо впливу умов здійснення діяльності в Україні на операції та фінансовий стан Компанії. Майбутні 
умови здійснення діяльності можуть відрізнятися від оцінок управлінського персоналу. 

 

1 .Фінансова звітність, структура доходів та витрат. 

Рух основних засобів за рік, що закінчився 31 грудня 2015  р., наведено у табл. 1. 
 

Таблиця 1 
Рух основних засобів за рік, що закінчився 31 грудня 2015  р. 
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ні пристрої 

2041,0 213,0 0 11,0  1,0  83  2030,0 295,0 

Машини та 
обладнання 205,0 1760,0 0 38,0 24 7,0  167,0 159,0 

Транспортн
і засоби 1260,0 361,0 0   173 28,0  1260,0 534,0 

Інструмент
и, прилади, 
інвентар 
(меблі) 

2567,0 2533,0 0,0 719,0 691,0 17,0 6,0 1848,0 1848,0 
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Малоцінні 
необоротні 
матеріальні 
активи 

148,0 143,0  142,0 138,0   6,0 5,0 

Разом 6221,0 3426,0  910,0 854,0 269  5311,0 2841,0 

 Нематеріальні активи 
Нематеріальні активи включають права на об’єкти промислової вартості, авторські та суміжні з 

ними права.  
Загальна сума нематеріальних активів, визначена за історичною (фактичною)собівартістю станом 

на 31.12.2015 р. склала 1686,0 тис. грн. Найбільшу питому вагу у складі нематеріальних активів 

(98,72 %) мають витрати на дослідницько-конструкторські розробки (ДКР) таких виробів 

медичної техніки (табл. 2): 

Таблиця 2 

Найменування виробу медичної техніки Станом на: (тис.грн.) 
31.12.2014 31.12.2015 

ЕК1(3)Т-08 296,0 0,0 
ЕК12-09 868 69,0 0,0 
ЕК1Т-04 160,0 0,0 
Луч-4 260,0 0,0 
ПМП-02 900233 310,0 0,0 
ШДВ-3 14,0 0,0 
Ампліпульс 41,0 0,0 
УВЧ-30 492,0 0,0 
Модель корпусу ЕК1Т 9,0 9,0 
Разом 1686,0 9,0 

 
Станом на 31.12.2015 р. у складі нематеріальних активів найбільшу питому вагу займали 

витрати на дослідницько-конструкторські розробки (ДКР) виробу медичної техніки  «ЕК1(3)Т-08» 
на суму 296 тис. грн., ПМП-02  на суму 310 тис.грн., витрати на ДКР з модернізації виробу «ЕК1Т-04» на 
суму 160  тис. грн. та модернізації виробу медичної техніки «Луч-4» на суму 260 тис. грн. 

На 31 грудня 2015 року рух за статтею «Нематеріальні активи» мав такий вигляд (табл. 3): 
Таблиця 3 

тис.грн. 
Групи 

нематеріальних 
активів 

Залишок на початок 
року 

Вибуло за 
рік 

Нараховано 
амортизації 

за рік 

Залишок на кінець року 

 

первісна 
(переоці-

нена) 
вартість 

нако-
пичена 
аморти-

зація 

первісна 
(переоці-

нена) 
вартість 

накопичена 
аморти-

зація 

Права на 
об’єкти 
промислової 
власності 

1686,0 240,0 1677 60,0 9,0 6,0 

Авторські та 
суміжні з ними 
права 

5,0 1,0  1,0 5,0 2,0 

Разом 1691,0 241,0 1677,0 61,0 14,0 8,0 
 
Дослідницько-конструкторські розробки (ДКР) виробів медичної техніки  було реалізовано 

на ТОВ «ЛЗ РЕМА» в сумі 1677,0 тис.грн. 
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 Запаси 
Наявність запасів станом на 31 грудня 2015 р. наведено у табл. 4: 

Таблиця 4 
Найменування групи 

запасів 
Наявність запасів (тис. грн.) станом на: 

31.12.2015 р. 31.12.2014 р. 31.12.2013 р. 
Сировина  634,0 781,0 816,0 
Товари для перепродажу 396,0 16,0 23,0 
Готова продукція 1714,0 508,0 925,0 
Незавершене виробництво 0,0 2199,0 4987,0 
МШП та запчастини 10,0 0,0 0,0 
Разом 2754,0 3504,0 6751,0 

 
 
Стан дебіторської заборгованості за продукцію, товари, роботи, послуги у сумовому 

вираженні станом на 31 грудня 2015 р. наведено у табл. 5: 
Таблиця 5 

Найменування статті 
Інформація щодо стану відповідної статті активу балансу (тис. грн.) 

станом на: 
31.12.2015 р. 31.12.2014 р. 31.12.2013 р 

Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги: 
первісна вартість 8198,0 3536,0 7003,0 
резерв сумнівних боргів                             0,0                             0,0 -100,0 
Чиста реалізаційна 
вартість 

8198,0 3536,0 6903,0 

Резерв на покриття збитків від зменшення торгової дебіторської заборгованості (резерв 
сумнівних боргів) впродовж 2015 року у Товаристві не створювався , оскільки наявна заборгованість 
не визнається такою, за якою є мала ймовірність щодо її погашення.  

Інша поточна дебіторська заборгованість, крім поточної заборгованості за розрахунками 
з бюджетом  

Інша поточна дебіторська заборгованість станом на 31.12.2015 р., наведена у табл. 6: 
Таблиця 6 

Найменування статті 
Інформація щодо стану відповідної статті активу балансу (тис. грн.) 

станом на: 
31.12.2015 р. 31.12.2014 р. 31.12.2013 р. 

Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги: 
Інша дебіторська 
заборгованість 

530,0 175,0 137,0 

Разом 530,0 175,0 137,0 
Станом на 31 грудня 2015  року торгова та інша дебіторська заборгованість є безпроцентною та 

погашається в ході звичайної господарської діяльності Товариства. 
 
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом  
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом станом на 31.12. 2015 р. наведена у 

табл. 7: 
Таблиця 7 

Найменування статті 
Поточна дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом  

(тис. грн.) станом на: 
31.12.2015 р. 31.12.2014 р. 31.12.2013 р. 

Податок на додану вартість 21,0 14,0 62,0 
Податок на прибуток 8,0 58,0 108,0 
Прибутковий податок 10,0   
Інші 1,0 1,0 1,0 
Разом 40,0 73,0 171,0 
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Кредити банків 
Впродовж 2015 року Товариство не отримувало кредитів від фінансових установ. 
 
Векселі видані 
На 31 грудня 2015 р. та 2014 р. векселі видані включали (табл.8): 

Таблиця 8 

Найменування статті зобов’язань 
Залишок на балансовому рахунку  (тис. грн.) 

станом на: 
31.12.2015 р. 31.12.2014 р.  

Довгострокові векселі видані (ПАТ 
«Іскра») 

3199,0 3199,0  

Разом 3199,0 3199,0  
 
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 
Стан торгової кредиторської заборгованості на 31 грудня 2015 р. та у динаміці за два 

попередні звітні періоди (роки) узагальнено у табл. 9: 
Таблиця 9 

Найменування статті зобов’язань 
Залишок коштів  (тис. грн..) станом на: 

31.12.2015 р. 31.12.2014 р. 31.12.2013 р. 
Кредиторська заборгованість за матеріали, 
роботи, послуги 

25450,0 21604,0 23854,0 

Інша кредиторська заборгованість 0,0 0,0 0,0 
Разом 25450,0 21604,0 23854,0 

 
Щодо основного розміру кредиторської заборгованості за матеріали, роботи, послуги, то, 

найбільшу питому вагу у ній (97,07%) займає заборгованість перед пов’язаною стороною ПАТ «ЛЗ 
«РЕМА» - ПАТ «Іскра». Впродовж звітного року ПАТ «ЛЗ «РЕМА» здійснювала господарські 
операції по основній діяльності з ПАТ «Іскра», пов’язані з придбанням продукції та орендою. 
Залишок заборгованості  за операціями з ПАТ «Іскра» станом на 31 грудня 2015 року  та 31 грудня 
2014 року становив  (табл.10) 

 
Таблиця 10 

Назва рахунку Стан розрахунків (тис.грн) станом на 
31.12.2015 р. 31.12.2014 р. 

Дебет Кредит Дебет Кредит 
Розрахунки з 
покупцями  

0,0 8185,0 0,0 586,0 

Розрахунки з 
постачальниками 

0,0 25 006,0 0,0 20 387,0 

Розрахунки з 
іншими 
дебіторами 

86,0 0,00 27,0 0,00 

 

Поточні зобов’язання за розрахунками з бюджетом, крім податку на прибуток 
Станом на 31 грудня 2015 р. поточні зобов’язання за розрахунками з бюджетом, крім податку на 

прибуток, в повному обсязі сформовані за рахунок поточної заборгованості за податком з доходів фізичних 
осіб 10,0 тис.грн.  

Виплати працівникам і заборгованість за соціальним страхуванням 
Поточна заборгованість із заробітної плати на 31 грудня 2014 р. становила  335, 0 тис. грн., а на 

31.12.2015 року  становить 154 тис. грн.  
Заборгованість за соціальним страхуванням на 31 грудня 2015 р. та 2014 р. і 01 січня 2013 р. 

представлена таким чином (табл. 11): 
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Таблиця 11 

Найменування статті зобов’язань 
Залишок коштів  (тис. грн.) станом на: 

31.12.2015 р. 31.12.2014 р. 31.12.2013 р. 
Заборгованість за єдиним соціальним внеском 107,0 58,0 67,0 
Разом 107,0 58,0 67,0 

 

Інша кредиторська заборгованість (інші поточні зобов’язання) 
Стан іншої кредиторської заборгованості на 31 грудня 2015 р. та 2014 р. і 01 січня 2014 р. 

наведено у табл. 12: 
Таблиця 12 

Найменування статті зобов’язань 
Зобов’язання станом на:  (тис. грн.)  

31.12.2015 р. 31.12.2014 р. 31.12.2013 
р. 

Кредиторська заборгованість з одержаних авансів 0,0 0,0 0,0 
Інші поточні зобов’язання 213,0 710,0 188,0 
Разом 213,0 710,0 188,0 

За статтею «Інші поточні зобов’язання» відображено стан зобов’язань за зобов’язаннями 
(товарною заборгованістю ) які обліковуються за такими балансовими субрахунками : 361 
«Розрахунки з покупцями і замовниками» ; 372 «Розрахунки з підзвітними особами « ; 6851 
«Розрахунки з іншими кредиторами». 

 
Адміністративні витрати  за статтями витрат  узагальнено у табл.. 13 

Таблиця 13 тис.грн. без ПДВ  

Найменування статті витрат Загальний розмір витрат за 

роками 

2015 р. 2014 р. 

Амортизація та утримання основних засобів 78,0 241,0 

Аудит та інформаційні послуги 153,0 25,0 

Банківське обслуговування 15,0 23,0 

Відрядження 2,0 41,0 

Заробітна плата амін апарату та нарахування на неї 613,0 530,0 

Інші витрати 105,0 17,0 

Канцтовари 11,0 19,0 

Комунальні послуги (електроенергія) 277,0 198,0 

Обслуговування операцій з цінними паперами 10,0 13,0 

Оренда 17,0 17,0 

Паливо  42,0 35,0 

Податки 27,0 16,0 

Послуги звязку 35,0 32,0 

Разом 1385,0 1207,0 
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Витрати на збут за статтями витрат узагальнено у табл. 14 
Таблиця 14 

Найменування статті витрат Загальний розмір витрат за роками, тис. грн. 
2015 р. 2014 р. 2013 р. 

Амортизація та утримання основних засобів 0,0 22,0 9,0 
Заробітна плата та нарахування на зарплату 194,0 223,0 197,0 
Відрядження 0,0 3,0 9,0 
Витрати на рекламу та маркетинг 8,0 8,0 1,0 
Витрати на участь у виставках 17,0 0,0 22,0 
Транспортні послуги 1,0 3,0 109,0 
Страхування транспортних засобів 2,0 21,0 28,0 
Комісійна винагорода 27,0 20,0 52,0 
Паливо 35,0 19,0 0,0 
Тара и упаковка 12,0 0 0 
Інші витрати 7,0 0,0 5,0 
Разом 303,0 319,0 432,0 

 
 
Інші операційні доходи і витрати за статтями витрат узагальнено у табл. 15 

Таблиця 15 
 Загальний розмір інших операційних доходів і 

витрат за роками, тис. грн. 
Найменування статті доходів чи витрат 2015 2014 2013 

Інші операційні доходи  
Операційна оренда активів 0,0 0,0 0,0 
Реалізація інших оборотних активів 1027,0 421,0 658,0 
Інші операційні доходи 86,0 59,0 1,0 
Разом інших операційних доходів 1113,0 480,0 659,0 
Інші операційні витрати  
Списання безнадійної заборгованості 0,0 4,0 497,0 
Втрати від знецінення запасів 1,0 12,0 562,0 
Нестачі і втрати від псування цінностей 332,0   
Іноземна валюта :курсова різниця, комісія 1,0 1,0 0 
Пільгові та наукові пенсії 115,0 146,0 68,0 
Собівартість реалізованих запасів 795,0 307,0 460,0 
Штрафи і пені 0,5 0,0 1,0 
Інші витрати операційної діяльності 943,5 286,0 412,0 
Разом інших операційних витрат 2187,0 756,0 2000,0 

 

 

Фінансові витрати  

За 2015 рік підприємство не отримало фінансових витрат. 

 
 
Фінансові результати. 

 Фінансові результати роботи товариства за 12 міс 2015 року характеризуються наступники 
показниками – чисті доходи, отримані від реалізації продукції та товарів становлять 11314 тис.грн., та 
інші доходи ( оперативна оренда ,відшкодування ком.послуг, реалізація інших активів в сумі 1113 
тис.грн.  При цьому понесені такі витрати : собівартість реалізованої продукції, товарів, послуг – 9381 
тис.грн., адміністративні витрати – 1385 тис. грн., витрати на збут -303 тис.грн., інші операційні 
витрати –2187  тис.грн.      
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Таблиця 16 тис.грн. без ПДВ  

Структура отриманих доходів  

12 міс 2015 р Питома 

вага у 

% 

12  міс 2014 р Питома 

вага у % 

від реалізації продукції медичного 

призначення 

3799 34 

 

2890 57 

 

від надання послуг  та оперативної 

оренди 

(відшкодування 

ком.послуг,електроенергії)   

1355 11 1067 24 

від реалізації товарів 6246 55 847 19 

Вирахування з доходу  -86 х -260 х 

Разом доходів 11314 100 4544 100 

 

Аналіз структури отриманих доходів свідчить про те , що левову частку в загальному обсязі 

отриманих доходів займають доходи,одержані від реалізації товарів (лампа, папір )-55%. Доходи від 

реалізації продукції власного виробництва медичного призначення становлять 34 % від загального 

обсягу.  

 

Згідно  бюджету на 2015 рік чисті доходи від реалізації готової продукції медичного 

призначення затверджено в сумі 4603 тис.грн., фактичне виконання становить 3799 тис.грн. або 83 % . 

Заплановані інші доходи ( реалізація послуг, оренда, оборотні активи) становлять 300 тис.грн., 

фактично виконано на 1355 тис.грн., або на 1055 тис.грн. більше затвердженого бюджету.  

 

Невиконання плану реалізації готової продукції медичного призначення пояснюється в першу 

чергу відсутністю державних замовлень, адже основними споживачами продукції, яку представляє на 

ринку   ПАТ «ЛЗ РЕМА»  є бюджетні установи, які фінансуються за рахунок бюджетних коштів. 

 Собівартість реалізованої готової продукції , послуг по оренді та відшкодуванню  

комунальних послуг та електроенергії за 12 місяців  2015 року становить 3 300 тис.грн., За аналогічний 

період 2014 року собівартість реалізованої готової продукції , послуг по оренді та відшкодуванню  

комунальних послуг та електроенергії становила 3 820  тис.грн, а собівартість реалізованих товарів  

становить 6081   тис.грн.  

 

 Протягом звітного періоду  витрати на виробництво, збут, управління ,інші операційні витрати 

понесені підприємством у процесі своєї діяльності становлять 5094 тис.грн та  характеризується 

такими показниками:  

Таблиця 17 тис.грн. 
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Витрати 12 міс 

2015року 

Питома 

вага у % 

12 міс 

2014року 

Питома вага у % 

Матеріальні витрати  1447 29 1128 22 

Витрати на оплату праці  1622 32 2070 41 

Відрахування на соціальні заходи 502 10 721 14 

Амортизація 332 7 358 7 

Інші операційні витрати 1165 22 817 16 

Разом 5068 100 5094 100 

 

За результатами господарської діяльності за 12 місяців  2015 року отримано збиток в розмірі 

819 тис. грн.. За аналогічний період  2014 року отримано збиток в розмірі 1008 тис. грн. 

2. Кадрові питання, зарплата  

 За звітний період фонд оплати праці склав 1622 тис.грн. проти запланованого                    

1932,0 тис.грн. Зменшення фонду оплати праці обумовлене об’єктивними причинами , а саме  

зменшенням чисельності працюючих .        

Фонд оплати праці  всіх працівників за 2015 рік становить 1622 тис .грн. , в тому числі : 

• Основна зарплата  - 1276 тис.грн.; 

• Договори цивільно-правового характеру, зовн. сумісники –327  тис.грн. 

• Додаткові виплати  ( на поховання , до ювілейних дат) –10 тис.грн. 

• Інші нарахування : - лікарняні - 9 тис.грн.  

Середня зарплата штатного працівника становить 2417,30 грн. , це на 400 грн. вища  (на 17 %)  , 

ніж у 2014 році за рахунок повної зайнятості працівників та частково за рахунок підняття мінімальної 

зарплати та міжпосадових співвідношень по окладах. 

Питома вага заробітної плати  основного працівника з нарахуваннями в собівартості 

реалізованої продукції.      

Таблиця 18 

№ 

п/п 

Номенклатура  % зарплати осн.роб. в собівартості 

продукції в 2015 р. 

1 ЛУЧ-4/5  15 

2 ЕК1Т-04  12 

3 ЕК3Т-08  4 

4 ДКІН-02  16 

5 ДКІН-02 Ст  12 

6 ШДВ-03  17 

7 ШДВ-03-1  12 

 

На початок звітного року на підприємстві працювало  49 штатних працівників. За звітний 

період прийнято на роботу 26 чоловік та звільнено 63 чоловік. Облікова кількість штатних працівників 



 9 

на кінець звітного періоду складає 12 осіб, з них жінок- 5 осіб  .Крім того ,  зовнішніх сумісників 5 

чол., працюючих за трудовими угодами - 15 чол 

Таблиця 19 

  Показник  За період з початку 2015 року 

Середньооблікова ч-ть штатних  працівн.(осіб)  44 

у т. ч.     ПВП  42 

*осн. Робітники  10 

*доп. Робітники  6 

*ІТП  26 

 

3. Виробничий звіт  

У 2015 році підприємством було випущено готової продукції власного виробництва на суму  

1913 тис. грн. , це на 48%  більше ніж в 2014 році. 

Питома вага випуску приладів:  

• Апарат СМВ терапії  ЛУЧ-4/5(4) --  40 % 

• Електрокардіографи  ЕК1Т-04 , ЕК3Т-08 – 20 %  

• Дефібрилятор ДКІН-02 , ДКІН-02 Ст–  29 % 

• Штативи ШДВ-3 , ШДВ-3-01 , ШДВ-3-02– 8 % 

• Та інших  –  3  %       Таблиця 20 грн 

  
Прилад 

Здано за  12 місяців 2015 р 

кількість  Сер. ціна Разом 

1 ЛУЧ-4 1 13000,00 13000,00  

2 ЛУЧ-4/5(без магнетрона) 50 15070,00 753500,00 

3 ЕК1Т-04 20 6100,00 122000,00  

4 ЕК3Т-08 17 15300,00 260100,00 

5 ДКІН-02 7 11814,30 82700,00 

6 ДКІН-02 Ст 26 18300,00 475800,00 

7 ПМП-02 1 15000,00 15000,00 

8 ПО-01 2 2345,00 4690,00 

9 ШДВ-03 873 140,00 122220,00 

10 ШДВ-03 (хрестовина) 62 168,00 10420,00 

11 ШДВ-03-01 70 225,00 15750,00 

12 ШДВ-03-01(хрестовина) 30 245,00 7350,00 

13 Інші - - 30 730,80 

Сума   1 913 260,80 
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Протягом  12-ти місяців 2015 р обсяг реалізації продукції за видами готової продукції становить   

        Таблиця 21 грн   без ПДВ : 

  
Прилад 

Реалізовано за  12 місяців 2015 р 

Кількість Середня ціна Разом 

1 ЛУЧ-4/5 (4) 52 18806,79 977953,31 

2 ЕК1Т-04 23 8762,10 201528,33 

3 ЕК3Т-08 18 16991,40 370393,48 

4 ДКІН-02 49 16587,47 812 785,99  

5 ДКІН-02 Ст  30 22692,02 680 760,45 
6 ПМП-02 1 16800 16800,00 

7 ШДВ-03 1309 205,93 269568,64 

8 ШДВ-03-01 113 243,78 27547,01 

9 ШДВ-03-02 108 133,48 14415,98 

10 ПО-01 2 1920,47 3840,94 

11 

Інша продукція 

В т.ч.  

(бл і вузли ДКІН-02 СТ-1) 18 17000,00 

423402,32 

 

306000,00 

Сума   
                         3 798 996,45 

 

 

4.Звіт про заходи в природоохоронній діяльності. 

Для врегулювання процесу контролю за дотриманням природоохоронних заходів та 

екологічних нормативів ПАТ «ЛЗ РЕМА» здійснено роботи по паспортизації водного господарства, 

викидів забруднюючих речовин в атмосферу, скидів та визначення вмісту шкідливих речовин в 

стічних водах. Підприємство дотримується рівнів встановлених нормативів забруднюючих речовин. 

На підприємстві регулярно проводяться дослідження атмосферного повітря Львівською обласною 

санітарно-епідеміологічною станцією. Також отримано позитивний  висновок Державної санітарно-

епідеміологічної експертизи стосовно обгрунтування обсягів викидів забруднюючих речовин та  

Державною санітарно-епідеміологічною станцією проведено перевірку дотримання санітарного 

законодавства . Проведено обробку даних хімічних аналізів складу стічних вод та визначення 

концентрації шкідливих речовин, та викидів на 2015 рік.  

 

5. Звіт по якості продукції 

В своїй роботі відділ якості  ПАТ «ЛЗ РЕМА» керувався  Законами  України, Постановами 

КМУ, «Положенням про ВЯ» та іншими нормативними документами. 

  Згідно штатного розкладу в склад ВЯкості входить 1 працівники. ВЯкості  на протязі 2015 р. була 

проведена наступна робота: 

У зв’язку введення в дію нового технічного регламенту було реорганізовано відділ технічного 

контролю у відділ якості. Для цього було розроблено та затверджено наступні документи : 
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- Положення про відділ якості ; 

- Настанова з якості відділу якості; 

- Паспорт відділу якості; 

- Паспорти робочих місць. 

Проведена атестація відділу якості представниками ДП «Львівстандартметрологія», що 

підтверджено свідоцтвом про атестацію №РЛ 114/14 на проведення вимірювань у сфері поширення 

державного метрологічного нагляду згідно галузі атестації. 

В процесі підготовки для атестації відділу якості було проведено представниками ДП 

«Львівстандартметрологія» вимірювання і випробування защемлюваних пристроїв та електропроводки 

, а також дослідження метеорологічних факторів . Проведені роботи підтверджені протоколами № 

36/14-(065-074) та оформлено в технічний звіт. 

             У ДП «Львівстандартметрологія»  проведено державний нагляд за сертифікованою  

продукцією. 

  Проведена державна перереєстрація: 

- «Електрокардіографів портативних ЕК1Т-08 та ЕК3Т-08» ТУ  У 33.1-14308434-

001:2011, що підтверджено свідоцтвом про державну реєстрацію № 13753/2014; 

- «Монітора пацієнта портативного ПМП-02» ТУ У 33.1-14308434-003:2008, щ о 

підтверджено свідоцтвом про державну реєстрацію  № 14198/2014. 

В даний час завершена державна перереєстрація апарата мікрохвильової терапії Луч-5» ТУ У 

32.5-14308434-020:2012  . 

Складено та затверджено в ДП «Львівстандартметрологія» : 

- графік повірки засобів вимірювальної техніки на 2016 рік; 

- графік проведення державних випробувань на 2016 рік приладів виготовлених на ПАТ 

«ЛЗ РЕМА». 

Складено та затверджено «Графік проведення випробувань виробів ПАТ «ЛЗ РЕМА» на 2016 

рік». 

Проведено випробування : 

- типові (перереєстрація) : ЕК1Т-08, ЕК3Т-08, ПМП-02; 

- кваліфікаційні (перереєстрація) : Луч-5; 

- періодичні : ЕК1Т-04, ЕК1Т-08, ЕК3Т-08, ЛУЧ-4, ДКІ-Н-02, ДКІ-Н-02Ст, ПО-01, 

ПМП-02, ШДВ-3; 

Результати всіх типів випробувань позитивні та затверджені актами. Зауваження виявлені під 

час випробувань оформлені актами та передані відповідним підрозділам для їх усунення. 

За звітний період вхідним контролем було перевірено : 

- Матеріали та комплектуючі вироби забраковані на вхідному контролі , оформлені 

актами та повернені постачальникам для заміни. 
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Пред’явлено продукції на приймально-здавальні випробування.   

Найменування продукції Пред’явлено, 
шт. 

Забраковано, 
шт. 

Прийнято з 2 
пред’явлення ,  
шт. 

%, 2 –го 
пред’явлення 

ЛУЧ-4 1 0 0 0 
ЛУЧ-4/5 50 0 0 0 
ЕК1Т-04 20 2 2 10 
ЕК3Т-08 17 0 0 0 
ДКІН-02 7 0 0 0 
ДКІН-02 Ст 26 0 0 0 
ПО-01 2 0 0 0 
ШДВ-3 1035 10 10 0,9 
ПМП-02 1 0 0 0 

  
6.   Поступило на завод для проведення гарантійного ремонту. 

 -  ЛУЧ-4   - 6 приладів, що склало 8 % від загальної кількості виготовлених приладів.  Основні 

причини виходу з ладу комплектуючих виробів : магнетрон М-95(3шт.) , транзистори HD1750FX ; 

конденсатори ELV-10мкф-25 В; мікросхеми К561 КТ3, LM 324 N , МС34063АР, резистори  SMD 1206-

1,2 k; діоди HVM 15; стабілізатори L78L12C. 

-  ЕК1Т-04 – 2 шт., що складає 11.8 % від загальної кількості виготовлених приладів. Основні причини: 

обрив кабелю відведення, розрядка акумуляторної батареї; вихід з ладу комплектуючих виробів 

(мікросхем , резисторів, запобіжників); 

Гарантійний ремонт приладів був проведений у встановлені терміни , зауважень немає. 

Юридично оформлених претензій і рекламацій на завод не поступало. 

 

Генеральний директор     Кізима Я.В. 


