
ПРОТОКОЛ 
чергових Загальних зборів акціонерів  

Публічного акціонерного товариства «Львівський ізоляторний завод» 
(код ЄДРПОУ  00111159) 

 
м.Львів         20 квітня 2016 року 
 
Початок проведення Зборів: 10-00 год. 20 квітня 2016 року за 

адресою: м. Львів, вул. Б.Липинського, 60 «А».  
Реєстрація акціонерів для участі у Зборах акціонерів проведена 

реєстраційною комісією утвореною згідно рішення Наглядової Ради 
Товариства від 19 лютого 2016 року № 1/2016 та Договору № 17-ZZ/1/16 
від 09.03.2016 року про інформаційне та організаційне забезпечення 
проведення Загальних зборів акціонерів укладеного з зберігачем ТзОВ 
„Балтік Фінанс Груп” у складі Голови реєстраційної комісії –  
Брунця Т.Г. та члена комісії – Фесенка Р.І. 

У переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних 
зборах акціонерів ПАТ «Львівський ізоляторний завод» складеному 
станом на 24 год 00 хв. 14.04.2016 року зареєстровано 553 фізичних 
осіб, які володіють 104172 акціями, що становить 7,4944 % від 
статутного капіталу Товариства, 6 юридичних осіб, які володіють 
1 285 828 акціями, що становить 92,5056%  від статутного капіталу 
Товариства. 

Голова реєстраційної комісії Брунець Т.Г. доповів про те, що 
згідно Протоколу реєстраційної комісії від 20.04.2016 р. для 
визначення кворуму прийнято 1 270 346 штук простих іменних акцій 
Товариства, які надають право голосу з усіх питань порядку денного 
загальних зборів (голосуючі акції), що становить 98,2547 % від 
статутного капіталу Товариства.  

Станом на 10 год. 00 хв. 20.04.2016 року для участі у чергових 
Загальних зборах акціонерів ПАТ «Львівський ізоляторний завод» 
зареєструвалися 1 фізична особа, яка володіє 1 голосуючою акцією,  
що в сукупності становить 0,0001 % від загальної кількості 
голосуючих акцій Товариства, 4 юридичні особи та їх представників, 
які в сукупності володіють  1 268 482голосуючих акцій, що складає 
99,85 % від загальної кількості голосуючих акцій  Товариства.  

Загальна кількість голосуючих акцій, які зареєструвались для 
участі у загальних зборахПАТ «Львівський ізоляторний завод»складає 1 
268 483 голосів, що становить 99,85 % від загальної кількості всіх 
голосуючих акцій. 

Таким чином, згідно ст. 41 Закону України “Про акціонерні 
товариства” Загальні збори акціонерів є правомочними. 

 
Робота за порядком денним. 

Порядок денний Загальних зборів акціонерів: 
1. Обрання Лічильної комісії загальних зборів акціонерів. 
2. Обрання Голови та Секретаря загальних зборів акціонерів. 
3. Звіт та затвердження звіту Генерального директора про 

результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 
2015 рік. 

4. Звіт та затвердження звіту Наглядової Ради про результати 
діяльності Товариства за 2015 рік. 

5. Звіт та затвердження звіту Ревізійної комісії про 
результати діяльності Товариства за 2015 рік. 
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6. Затвердження результатів діяльності Товариства за 2015 рік, 
визначення порядку розподілу прибутків (покриття збитків, 
затвердження строку та порядку виплати дивідендів). 

7. Про визначення характеру значних правочинів, які можуть 
вчинятися ПАТ «Львівський ізоляторний завод» протягом не  
більше як одного року з дати прийняття такого рішення, 
розміру їх граничної вартості, попереднє  схвалення цих  
значних правочинів, надання повноважень на укладання таких 
правочинів відповідно до вимог Закону України «Про 
акціонерні товариства». Схвалення та надання згоди на 
вчинення Товариством правочинів, щодо яких є 
заінтересованість. 

       Заперечень та доповнень до порядку денного не надійшло. 
 

Питання №1. 
«Обрання Лічильної комісії загальних зборів акціонерів» 

 
Слухали: Генерального директора Товариства Мироненко Л.О., яка 

запропонувала обрати Лічильну комісію загальних зборів акціонерів 
Товариства в складі представників зберігача – ТзОВ «Балтік Фінанс 
Груп», а саме, Головою комісії обрати Брунця Т.Г., членом комісії 
обрати Фесенка Р.  

Інших пропозицій не поступило. 
Вирішили: 
Обрати Лічильну комісію загальних зборів акціонерів Товариства в 

складі представників зберігача – ТзОВ «Балтік Фінанс Груп», а саме, 
Головою комісії обрати Брунця Т.Г., членом комісії обрати Фесенка Р.  

Результати голосування: 
«За» – 1 268 483 голосів або 100 % голосів від загальної 

кількості голосуючих акціонерів присутніх на Зборах. 
«Проти» – немає. 
«Утрималося» - немає. 
Рішення прийнятеОДНОГОЛОСНО. 

 
 

Питання №2. 
«Обрання Голови та Секретаря загальних зборів акціонерів» 

 
Слухали: Присутніми на зборах акціонерами та їх представниками 

запропоновано обрати президію зборів у складі Голови зборів – 
Мироненко Людмили Олександрівни та Секретаря зборів – Марченка 
Руслана Віталійовича. 

Вирішили: 
Обрати президію зборів у складі Голови зборів – Мироненко Людмили 

Олександрівни та Секретаря зборів – Марченка Руслана Віталійовича. 
Результати голосування: 
«За» – 1 268 483 голосів або 100 % голосів від загальної 

кількості голосуючих акціонерів присутніх на Зборах. 
«Проти» – немає. 
«Утрималося» - немає. 
Рішення прийнятеОДНОГОЛОСНО. 
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Питання №3. 
«Звіт та затвердження звіту Генерального директора про результати 

фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 рік» 
 
Слухали: Генерального директора Товариства - Мироненко Л.О., яка 

оголосила присутнім Звіт Генерального директора Товариства про 
результати фінансово-господарської діяльності ПАТ «Львівський 
ізоляторний завод» за 2015 рік. 

Вирішили: 
• Затвердити та прийняти до уваги оголошений Звіт Генерального 

директора про результати фінансово-господарської діяльності ПАТ 
“Львівський ізоляторний завод” за 2015 рік.(Звіт додається до 
протоколу). 

Результати голосування: 
«За» – 1 268 483 голосів або 100 % голосів від загальної 

кількості голосуючих акціонерів присутніх на Зборах. 
«Проти» – немає. 
«Утрималося» - немає. 
Рішення прийнятеОДНОГОЛОСНО. 
 
 

Питання №4.  
«Звіт та затвердження звітуНаглядової ради про результати діяльності 

Товариства за 2015 рік» 
 

Слухали: Представника акціонера ТзОВ «Львівська ізоляторна 
компанія» (члена Наглядової ради) – Хоп`яка В.З., який оголосив 
присутнім звіт Наглядової ради про результати діяльності Товариства 
за 2015 рік. 

Вирішили: 
• Затвердити та прийняти до уваги оголошений Звіт Наглядової ради про 

результати діяльності Товариства за 2015 рік.(Звіт додається до 
протоколу). 

Результати голосування: 
«За» – 1 268 483 голосів або 100 % голосів від загальної 

кількості голосуючих акціонерів присутніх на Зборах. 
«Проти» – немає. 
«Утрималося» - немає. 
Рішення прийнятеОДНОГОЛОСНО. 

 
 
Питання №5. 

 «Звіт та затвердження звіту Ревізійної комісії про результати 
діяльності Товариства за 2015 рік» 

Слухали: Члена Ревізійної комісії – Стадника Олексія Михайловича, 
який оголосив присутнім Звіт Ревізійної комісії про результати 
діяльності Товариства за 2015 рік. 

Вирішили: 
• Затвердити та прийняти до уваги Звіт Ревізійної комісії про 

результати діяльності Товариства за 2015 рік (Звіт додається до 
протоколу). 

Результати голосування: 
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«За» – 1 268 483 голосів або 100 % голосів від загальної 
кількості голосуючих акціонерів присутніх на Зборах. 

«Проти» – немає. 
«Утрималося» - немає. 
Рішення прийнятеОДНОГОЛОСНО. 
 
 

Питання №6.  
«Затвердження річних результатів діяльності Товариства за 2015 

рік, визначення порядку розподілу прибутку (покриття збитків, 
затвердження строку та порядку виплати дивідендів)» 

 
Слухали: Генерального директора Товариства - Мироненко Л.О., яка 

повідомила присутнім на зборах акціонерам, що за 2015 рік дохід 
Товариства від реалізації продукції за 2015 рік - 2573,8 тис. грн., 
інші операційні доходи за 2015 рік склали -1904,0 тис. грн., інші 
доходи  - 471,9 тис. грн. Адміністративні витрати за  звітний  
період -2640,0  тис.грн, в т.ч.  витрати  на  послуги  охорони  
приміщень і матеріалів  -62,4 тис.грн, витрати  на  оплату  праці – 
1327,1 тис.грн, соціальний  внесок  -358,3 тис.грн, витрати  на  
виплату пільгових  пенсій  - 613,3 тис.грн, сплата  земельного 
податку  - 50,4 тис.грн., інші – 184,4 тис.грн.  Загальний збиток 
становить  - 3279,6  тис.грн. 

 У зв`язку з цим, доповідачка запропонувала затвердити річні 
результати діяльності Товариства, збитки покрити за рахунок 
нерозподіленого прибутку майбутніх періодів, виплату дивідендів не 
проводити до досягнення прибуткової діяльності підприємством. 

Вирішили: 
• Затвердити річні результати діяльності Товариства, збитки 

підприємства покрити за рахунок нерозподіленого прибутку майбутніх 
періодів, виплату дивідендів не проводити. 

Результати голосування: 
«За» – 1 268 483голосів або 100 % голосів від загальної кількості 

голосуючих акціонерів присутніх на Зборах. 
«Проти» – немає. 
«Утрималося» - немає. 
Рішення прийнятеОДНОГОЛОСНО. 
 
 

Питання №7. 
«Про визначення характеру значних правочинів, які можуть вчинятися 
ПАТ «Львівський ізоляторний завод» протягом не  більше як одного 

року з дати прийняття такого рішення, розміру їх граничної вартості, 
попереднє  схвалення цих  значних правочинів, надання повноважень на 
укладання таких правочинів відповідно до вимог Закону України «Про 

акціонерні товариства». Схвалення та надання згоди на вчинення 
Товариством правочинів, щодо яких є заінтересованість» 

 
Слухали: Генерального директора – Мироненко Л.О., яка повідомила 

присутнім акціонерам про те, що відповідно до положень Закону 
України «Про акціонерні товариства» до виключної компетенції 
загальних зборів товариства віднесено прийняття рішення про вчинення 
значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є їх 
предметом перевищує 25 та 50 і більше відсотків вартості активів за 
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даними останньої річної фінансової звітності акціонерного 
товариства.  

Доповідачкою запропоновано проголосувати за попереднє схвалення 
значних правочинів (в тому числі і з заінтересованими особами), 
ринкова вартість майна або послуг, що є їх предметом, перевищує 25 
та 50 відсотків вартості активів Товариства за даними річної 
фінансової звітності Товариства  за 2015 рік, які можуть вчинятися 
Товариством протягом періоду з 20.04.2016 року по 20.04.2017 року 
(включно) наступного характеру: договори купівлі-продажу нерухомого 
майна Товариства розташованого за адресою м.Львів, вул.Зелена, 301, 
договори купівлі-продажу (поставки, міни тощо) рухомого майна 
(обладнання, устаткування, матеріалів тощо) Товариства граничною 
сукупною вартістю 100 000 000 грн.; договори купівлі-продажу, 
поставки, комісії продукції, товарів, договори оренди, позички, 
послуг, перевезення, транспортного експедирування, зберігання, 
страхування, доручення, кредиту, застави, іпотеки, відкриття 
банківських рахунків, депозитів, енергопостачання, водопостачання, 
поставки граничною  сукупною  вартістю 100 000 000 грн. та надати 
повноваження на укладення значних правочинів Генеральному директору  
Товариства або уповноваженій ним особі. 

Вирішили: 
Прийняти рішення про попереднє схвалення значних правочинів (в 

тому числі і з заінтересованими особами), ринкова вартість майна або 
послуг, що є їх предметом, перевищує 25 та 50 відсотків вартості 
активів Товариства за даними річної фінансової звітності Товариства  
за 2015 рік, які можуть вчинятися Товариством протягом періоду з 
20.04.2016 року по 20.04.2017 року (включно). Характер значних 
правочинів наступний: договори купівлі-продажу нерухомого майна 
Товариства розташованого за адресою м.Львів, вул.Зелена, 301, 
договори купівлі-продажу (поставки, міни тощо) рухомого майна 
(обладнання, устаткування, матеріалів тощо) Товариства граничною 
сукупною вартістю 100 000 000 грн.; договори купівлі-продажу, 
поставки, комісії продукції, товарів, договори оренди, позички, 
послуг, перевезення, транспортного експедирування, зберігання, 
страхування, доручення, кредиту, застави, іпотеки, відкриття 
банківських рахунків, депозитів, енергопостачання, водопостачання, 
поставки граничною  сукупною  вартістю 100 000 000 грн. Надати 
повноваження на укладення значних правочинів Генеральному директору  
Товариства або уповноваженій ним особі. 

Результати голосування: 
 «За» – 1 268 483голосів або 100 % голосів від загальної 

кількості голосуючих акціонерів присутніх на Зборах. 
«Проти» – немає. 
«Утрималося» - немає. 
Рішення прийнятеОДНОГОЛОСНО. 
 

Голова  
Загальних зборів акціонерів         
ПАТ «Львівський ізоляторний завод»     _____________.Мироненко Л.О. 
 
Секретар  
Загальних зборів акціонерів 
ПАТ «Львівський ізоляторний завод»     _____________.Марченко Р.В. 
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