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ПРОТОКОЛ  № 19 
позачергових загальних зборів акціонерів 
ВАТ "Львівська товарно-сировинна фірма 

"ЛЬВІВРЕСУРСИ" 
 

с.м.т. Запитів                04 жовтня 2011 року 
 
На зборах присутні акціонери та їх представники, які володіють у сукупності 858934 

(вісімсот п’ятдесят вісім тисячами дев’ятсот тридцять чотирма) голосами (акціями Товариства), 
що становить 75,01 % (сімдесят  п'ять цілих одна сота відсотків) голосів. 

 
Порядок денний: 
1. Процедурні питання проведення  позачергових загальних зборів акціонерів Товариства. 
2. Про переведення випуску акцій Товариства з документарної форми існування в 

бездокументарну форму (дематеріалізація випуску) та затвердження Рішення про 
дематеріалізацію випуску акцій; затвердження депозитарію, який буде обслуговувати випуск 
акцій, умов договору; затвердження зберігача, у якого будуть відкриватись рахунки власникам 
акцій, умов договору; затвердження порядку вилучення сертифікатів акцій Товариства. 

3. Про припинення дії договору на ведення реєстру, укладеного з реєстроутримувачем. 
4.Визначення способу персонального повідомлення акціонерів про дематеріалізацію. 
5.Про внесення змін  до   Статуту  Товариства. 
6.Про призначення уповноважених осіб  Товариства, яким надаються повноваження 

здійснювати дії щодо забезпечення проведення процедури  дематеріалізації випуску акцій та  
приведення діяльності Товариства відповідно до Закону України "Про акціонерні товариства. 

 
 
Реєстрацію акціонерів проводили представники незалежного реєстратора ТзОВ дкк 

"Український реєстратор". 
10 год. 00 хв. - розпочалася реєстрація акціонерів; 
10 год. 50 хв. - проведення реєстрації акціонерів завершено; 
11 год. 00 хв. - розпочалися збори. 
 
Слухали: 
Представника незалежного реєстратора ТзОВ дкк "Український реєстратор" 

Фесенко О.Р.: 
Представив протокол реєстраційної комісії позачергових загальних зборів акціонерів ВАТ 

"Львівська товарно-сировинна фірма "Львівресурси" щодо результатів реєстрації акціонерів від 
04.10.2011 р., відповідно до якого для участі у зборах зареєстровано 60 фізичних осіб та їх 
представників, які володіють 695199 акціями, що становить 60,71 % від статутного капіталу 
Товариства, 1 юридичних осіб та їх представників, які володіють 163735 акціями, що становить 
14,3 % від статутного капіталу товариства. 

Всього на зборах акціонерів ВАТ "Львівська товарно-сировинна фірма "Львівресурси" 
зареєстровано 858934 голосів, що становить 75,01 % від загальної кількості, таким чином, збори 
є правомочними. 

 
 

З ПЕРШОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО - 
ПРОЦЕДУРНІ ПИТАННЯ ПРОВЕДЕННЯ ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ 

АКЦІОНЕРІВ ТОВАРИСТВА 
 
Слухали: 
Акціонера Ткач М.М.: 
Повідомила, що для проведення зборів, необхідно обрати робочі органи; для можливості 

належного підрахунку голосів під час голосування, запропонувала обрати лічильну комісію 
зборів, що складається з трьох осіб: Голова комісії Рабій О.В. та члени комісії: Максимишин Т.І. 
і Скучинська О.Ю. 

Інших пропозицій не поступило. 
 
Голосували за обрання лічильної комісії у складі трьох осіб: Голова комісії Рабій О.В. та 
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члени комісії: Максимишин Т.І. і Скучинська О.Ю. 
Результати голосування: 
"За":   61 (шістдесят один) акціонерів, які в сукупності володіють 
    858934 голосами,що становить 100 % голосів акціонерів,  
    що  беруть участь у позачергових загальних зборах; 
"Проти":    -немає; 
"Утримались":    -немає; 
"Не брали участі у голосуванні": -немає 
Рішення прийнято одноголосно. 
• Вирішили: 
Обрати лічильну комісію позачергових загальних зборів у складі трьох осіб: Голова 

комісії Рабій О.В. та члени комісії: Максимишин Т.І. і Скучинська О.Ю.  
 
Слухали: 
Акціонера Ткач М.М.: 
Запропонувала обрати президію позачергових загальних зборів у складі: Хавки П.П., Ткач 

М.М.,  Михайлишин Г.В., Чопик З.А. 
Інших пропозицій не поступило. 
 
Голосували за обрання президії позачергових загальних зборів у складі: Хавки П.П., Ткач 

М.М.,  Михайлишин Г.В., Чопик З.А. 
Голова лічильної комісії Рабій О.В., оголосила результати голосування: 
"За":   61 (шістдесят один) акціонерів, які в сукупності володіють 
    858934 голосами,що становить 100 % голосів акціонерів,  
    що  беруть участь у позачергових загальних зборах; 
"Проти":    -немає; 
"Утримались":    -немає; 
"Не брали участі у голосуванні": -немає 
Рішення прийнято одноголосно. 
• Вирішили: 
Обрати президію позачергових загальних зборів у складі: Хавки П.П., Ткач М.М.,  

Михайлишин Г.В., Чопик З.А. 
 
Слухали: 
Акціонера Ткач М.М.: 
Запропонувала свою кандидатуру на голову позачергових загальних зборів. 
Інших пропозицій не поступило. 
 
Голосували за обрання Головою позачергових загальних зборів акціонера Ткач М.М. 
Голова лічильної комісії Рабій О.В. оголосила результати голосування: 
"За":   61 (шістдесят один) акціонерів, які в сукупності володіють 
    858934 голосами,що становить 100 % голосів акціонерів,  
    що  беруть участь у позачергових загальних зборах; 
"Проти":    -немає; 
"Утримались":    -немає; 
"Не брали участі у голосуванні": -немає 
Рішення прийнято одноголосно. 
• Вирішили: 
Обрати Головою позачергових загальних зборів акціонера Ткач М.М. 
 
Слухали: 
Акціонера Ткач М.М.: 
Секретарем позачергових загальних зборів запропонувала обрати Чопик З.А. 
Інших пропозицій не поступило. 
 
Голосували за обрання секретарем позачергових загальних зборів Чопик З.А. 
Голова лічильної комісії Рабій О.В.  оголосила результати голосування: 
"За":   61 (шістдесят один) акціонерів, які в сукупності володіють 
    858934 голосами,що становить 100 % голосів акціонерів,  
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    що  беруть участь у позачергових загальних зборах; 
"Проти":    -немає; 
"Утримались":    -немає; 
"Не брали участі у голосуванні": -немає 
Рішення прийнято одноголосно. 
• Вирішили: 
Обрати секретарем позачергових загальних зборів Чопик З.А. 
 
 
Слухали: 
Голову зборів Ткач М.М.: 
Зазначила, що для належного проведення позачергових загальних зборів необхідно 

затвердити регламент зборів, з визначенням часу для доповіді та обговорення кожного питання 
порядку денного, порядок проведення голосування та виступу учасників зборів. Запропонувала 
наступні пропозиції щодо регламенту проведення позачергових загальних зборів: з кожного 
питання порядку денного для  доповіді надати 10 хвилин, для обговорення надати 5 хвилин. 

Голосування на зборах проводити відкритим способом, шляхом підняття мандатів, за 
принципом: одна акція – один голос. Перед виступом учасник зборів повинен підняти мандат та 
після надання згоди голови зборів на виступ, представитися. 

Інших пропозицій не поступило. 
 
Голосували за затвердження запропонованого Головою зборів Ткач М.М. регламенту 

зборів. 
Голова лічильної комісії Рабій О.В. оголосила результати голосування: 
"За":   61 (шістдесят один) акціонерів, які в сукупності володіють 
    858934 голосами,що становить 100 % голосів акціонерів,  
    що  беруть участь у позачергових загальних зборах; 
"Проти":    -немає; 
"Утримались":    -немає; 
"Не брали участі у голосуванні": -немає 
Рішення прийнято одноголосно. 
• Вирішили: 
Затвердити запропонований Головою зборів Ткач М.М. регламент зборів. 
 
Голову зборів Ткач М.М.: 
Повідомила про перехід до розгляду другого питання порядку денного зборів. 
 
 

З ДРУГОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО – 
ПРО ПЕРЕВЕДЕННЯ ВИПУСКУ АКЦІЙ ТОВАРИСТВА З ДОКУМЕНТАРНОЇ ФОРМИ 
ІСНУВАННЯ В БЕЗДОКУМЕНТАРНУ ФОРМУ (ДЕМАТЕРІАЛІЗАЦІЮ ВИПУСКУ) ТА 

ЗАТВЕРДЖЕННЯ РІШЕННЯ ПРО ДЕМАТЕРІАЛІЗАЦІЮВИПУСКУ АКЦЙ; 
ЗАТВЕРДЖЕННЯ ДЕПОЗИТАРІЮ, ЯКИЙ БУДЕ ОБСЛУГОВУВАТИ ВИПУСК АКЦІЙ, 
УМОВ ДОГОВОРУ; ЗАТВЕРДЖЕННЯ ЗБЕРІГАЧА, У ЯОГО БУДУТЬ ВІДКРИВАТИСЬ 
РАХУНКИ ВЛАСНИКАМ АКЦІЙ, УМОВ ДОГОВОРУ; ЗАТВЕРДЖЕННЯ ПОРЯДКУ 

ВИЛУЧЕННЯ СЕРТИФІКАТІВ АКЦІЙ ТОВАРИСТВА 
 
Слухали: 
Голову зборів Ткач М.М.: 
Повідомила, що ВАТ "Львівресурси", згідно діючої редакції Статуту та свідоцтва про 

реєстрацію випуску акцій є емітентом простих іменних акцій, що мають документарну форму 
випуску. Однак, згідно нового діючого законодавства України, зокрема Закону України "Про 
цінні папери та фондовий ринок" та Закону України "Про акціонерні товариства", акції існують 
виключно у бездокументарній формі. Відповідно, ми повинні дотримуватись вимог чинного 
законодавства України та перевести випуск акцій з документарної форми існування у 
бездокументарну форму існування; що стало причиною чергового винесення даного питання на 
розгляд зборів. 

 
Акціонера Васьків О.С.: 
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Довела до відома, що Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку у випадку 
невиконання чинного законодавства щодо дематеріалізації акцій, уповноважена спочатку 
винести рішення про усунення порушень. Таке рішення щодо ВАТ "Львівресурси" комісією вже 
винесено за № 129-ЛВ від 02.08.2011 р., де вказано, що до 20.01.2012 р. Товариство повинне 
провести дематеріалізацію випуску акцій. У випадку невиконання вимог комісії, на Товариство, 
згідно чинного законодавства, буде накладено штраф у розмірі від 17000 грн. до 85000 грн. У 
випадку продовження існування акцій в документарній формі, накладаються штрафні санкції у 
розмірі від 85000 грн. до 170000 грн. Надалі призупиняється робота з реєстру до виконання 
вимог щодо переведення випуску акцій у бездокументарну форму існування. 

 
Акціонера Киризюк Е.П.: 
Звернулася із запитанням: Який документ підтверджуватиме право власності на акції у 

випадку переведення випуску акцій у бездокументарну форму? 
 
Представника незалежного реєстратора ТзОВ дкк "Український реєстратор" 

Фесенко О.Р.: 
Відповів. Таким документом є виписка з рахунку в цінних паперах. 
 
Акціонера Киризюк Е.П.: 
Звернулася із запитанням: Хто видає таку виписку? 
 
Представника незалежного реєстратора ТзОВ дкк "Український реєстратор" 

Фесенко О.Р.: 
Таку виписку видає зберігач. 
 
Акціонера Тульцеву: 
Висловила думку про те, що недоцільно платити зберігачу наприклад 15 грн. за 

обслуговування рахунку, тоді, як дивіденди є менші від цієї суми. 
 
Голову зборів Ткач М.М.: 
Запропонувала проголосувати за переведення випуску акцій Товариства з документарної 

форми існування в бездокументарну форму (провести дематеріалізацію випуску). 
Інших пропозицій не поступило. 
 
Голосували за переведення випуску акцій Товариства з документарної форми існування в 

бездокументарну форму (провести дематеріалізацію випуску). 
Голова лічильної комісії Рабій О.В. оголосила результати голосування: 
"За":   48 (сорок вісім) акціонерів, які в сукупності володіють 
    849655 голосами,що становить 98,92  % голосів акціонерів,  
    що  беруть участь у позачергових загальних зборах; 
"Проти":  11 (одинадцять)акціонерів, які  в сукупності володіють 
    6524 голосами,що становить0,76 % голосів акціонерів, 
    що  беруть участь у позачергових загальних зборах; 
"Утримались":  2 (два) акціонери, які  в сукупності володіють 
    2755 голосами,що становить 0,32 % голосів акціонерів, 
    що беруть участь у позачергових загальних зборах 
"Не брали участі у голосуванні": -немає 
• Вирішили: 
Перевести випуск акцій Товариства з документарної форми існування в 

бездокументарну форму (провести дематеріалізацію випуску). 
 
 
Голову зборів Ткач М.М.: 
Повідомила, що оскільки зборами прийнято рішення про переведення випуску акцій 

Товариства з документарної форми існування в бездокументарну форму, то необхідно 
затвердити Рішення про дематеріалізацію випуску акцій, яке передбачає затвердження 
депозитарію, зберігача, затвердження умов договору з ними, затвердження порядку вилучення 
сертифікатів акцій Товариства. Для представлення рішення про дематеріалізацію випуску акцій 
надала слово акціонеру Васьків О.С. 
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Акціонера Васьків О.С.: 
Представила Рішення про дематеріалізацію випуску акцій ВАТ "Львівресурси": 

1.Реквізити емітента:                                                                        
Повне найменування Відкрите акціонерне товариство "Львівська 

товарно-сировинна фірма "Львівресурси" 
Скорочене найменування ВАТ "Львівресурси" 
Код за ЄДРПОУ         01886789 
Дані свідоцтва про державну реєстрацію Серія  А00 № 380377, дата проведення 

державної реєстрації: 07.07.1994  р., 
номер запису про включення відомостей про 
юридичну особу до ЄДР: 
1 415 120 0000 007090, 
 орган, що видав свідоцтво: ВИКОНАВЧИЙ 
КОМІТЕТ ЛЬВІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

Місцезнаходження 79000,м.Львів,вул.Чайковського,17 
Адресу для поштових повідомлень 79037, м.Львів а/с 10729 
Телефон, факс (032) 247 22 64, 242 01 68 
Перелік посадових осіб емітента, які мають 
право діяти від імені емітента без 
доручення 

Хавка Петро Петрович 

2.Реквізити випуску іменних акцій документарної форми існування, щодо якого 
прийнято рішення про дематеріалізацію: 
Вид цінних паперів (із зазначенням типу) Акції прості іменні 
Дані свідоцтва про реєстрацію випуску дата реєстрації: 20 жовтня 1998 р., дата 

видачі: 22.10.1998, орган, що видав 
свідоцтво: ЛГТУ Державна комісія з цінних 
паперів та фондового ринку, реєстраційний 
номер випуску: 256/13/1/98. 
Дублікат свідоцтва виданий 19.08.2011 р. 

Міжнародний ідентифікаційний номер 
цінних паперів 

UA1301581005 
 

Номінальна вартість акції 0,05 грн. (нуль гривень п’ять копійок) 
 

Кількість випущених акцій 1145000(один мільйон сто сорок п'ять  тисяч) 
шт. 
 

Загальна номінальна вартість акцій 57 250 (п'ятдесят сім тисяч двісті п'ятдесят ) 
грн.  
 

Форма існування документарна 
 
3.Реквізити Інформація про реєстроутримувача,який здійснює ведення реєстру власників 
 іменних цінних паперів: 
Повне найменування 
 
 
 
Скорочено найменування 

Товариство з обмеженою відповідальністю 
Депозитно-клірингова компанія 
„Український реєстратор” 
 
ТОВ ДКК „Український реєстратор” 
 

Код за ЄДРПОУ 20830718 
 

Дані свідоцтва про державну реєстрацію Серія А01 № 209758,  
дата проведення державної реєстрації: 
12.08.1996 р., номер запису про включення 
відомостей про юридичну особу до ЄДР: 
14151450000024079 , орган, що видав 
свідоцтво:  
Виконавчий комітет Львівської міської  
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Місцезнаходження 79012,м. Львів, вул. Сахарова, буд 42 
Адресу для поштових повідомлень 79012,м. Львів, вул. Сахарова,буд 42 
Телефони контактної особи 
 
Прізвище,ім”я,по батькові керівника 

(032) 294 88 08 
 
Фесенко Ростислав Ігорович 

Дані ліцензії на провадження професійної 
діяльності на фондовому ринку - 
депозитарної діяльності, а саме діяльності з 
ведення реєстру власників іменних цінних 
паперів 

Серія АГ № 399227, видана Державною 
комісією з цінних паперів та фондового 
ринку 14.09.2010 р.,строк дії ліцензії до 
14.09.2015 р 

 
4.Реквізити депозитарію: 
Повне найменування Публічне акціонерне товариство 

"Національний депозитарій України" 
Код за ЄДРПОУ 30370711 
Дані свідоцтва про державну реєстрацію Серія А01 № 795373,  

дата проведення державної реєстрації: 
17.05.1999 р., номер запису про включення 
відомостей про юридичну особу до ЄДР: 
1 074 105 0016 010655 , орган, що видав 
свідоцтво: Шевченківська районна у місті 
Києві державна адміністрація 

Місцезнаходження 01001, м. Київ, вул. Б. Грінченка, буд. 3 
Адресу для поштових повідомлень 01001,м.Київ, вул. Б. Грінченка,буд.3 
Телефони контактної особи (044) 279-12-49ф,377-72-65  
Дані ліцензії на провадження професійної 
діяльності на фондовому ринку - 
депозитарної діяльності, а саме 
депозитарної діяльності депозитарію 
цінних паперів 

Серія АВ № 581322, видана Державною 
комісією з цінних паперів та фондового 
ринку 19.09.2006 р.,строк дії ліцензії до 
19.09.2016 р 

 
5.Реквізити зберігача: 
Повне найменування ТзОВ „Балтік Фінанс Груп” 
Код за ЄДРПОУ 36797165 
Дані свідоцтва про державну реєстрацію Виписка серія ААБ № 737217 від 

27.07.2011р.,  
дата проведення державної 
реєстрації:12.10.2009 р., 
номер запису про включення відомостей 
про юридичну особу до ЄДР: 
10731020000017974  
орган, що видав свідоцтво: Виконавчий 
комітет Львівської міської ради 

Місцезнаходження 79012,м.Львів,вул.Сахарова, буд 42 
Адресу для поштових повідомлень 79012,м.Львів,вул.Сахарова,буд 42 
Телефони контактної особи (032)294 88 08 
Дані ліцензії на провадження професійної 
діяльності на фондовому ринку - 
депозитарної діяльності, а саме 
депозитарної діяльності зберігача цінних 
паперів 

Серія АВ № 533838, видана  Державною 
комісією з цінних паперів та фондового 
ринку 15.04.2010, строк дії ліцензії:   
22.01.2015  р. 

 
 
6.Кількість та відсоток голосів 
акціонерів,що беруть участь у загальних 
зборах 

У позачергових загальних зборах акціонерів 
Відкритого акціонерного товариства 
„Львівська товарно-сировинна фірма 
„Львівресурси 04.10.2011 р. беруть участь 61 
(шістдесят один) акціонерів, які в 
сукупності володіють 858 934 голосами, що 
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становить  75,01 % голосів від загальної 
кількості акціонерів. 

7.Кількість та відсоток голосів 
акціонерів,що приймають рішення про 
зміну форми існування акцій 

Голосували: 
„за„ -48(сорок вісім) акціонерів,які  в 
сукупності володіють  849655 голосами,що 
становить98,92 % голосів акціонерів,що  
беруть участь у позачергових загальних 
зборах; 
 
„проти„ – 11 (одинадцять)акціонерів,які  в 
сукупності володіють 6524 голосами,що 
становить0,76 % голосів акціонерів,що  
беруть участь у позачергових загальних 
зборах 
 
„утрималось„ -2 (два) акціонери,які  в 
сукупності володіють 2755 голосами,що 
становить0,32 % голосів акціонерів,що  
беруть участь у позачергових загальних 
зборах 
 

8.Дата припинення ведення реєстру Протягом 10 робочих днів з дати публікації 
рішення ДКЦПФР про видачу емітенту 
свідоцтва про реєстрацію випуску акцій у 
бездокументарнуій формі існування. 

9. Спосіб персонального повідомлення 
акціонерів та номінальних утримувачів про 
переведення випуску іменних акцій з 
документарної форми існування у 
бездокументарну форму 

Способом відправлення кожному акціонеру 
рекомендованого листа з повідомленням, 
згідно рішення позачергових зборів 
акціонерів від 04.10.2011 р., в термін до 
13.10.2011 р. 

10. Порядок вилучення сертифікатів акцій Сертифікати акцій повинні бути передані 
виконавчому органу Товариства та 
знищеними до дати припинення ведення 
реєстру акціонерів. 
 
 

Після дати припинення ведення реєстру проведення будь-яких операцій у системі реєстру 
власників іменних цінних паперів випуску,який дематеріалізується,не здійснюється. 
З моменту  припинення ведення реєстру акціонерам  необхідно укласти договір про відкриття 
рахунку в цінних паперах зі зберігачем цінних паперів. 
До дати припинення ведення реєстру акціонер має право самостійно знерухомити належні йому  
акції в обраного ним зберігача. 
Підтвердженням права власності на акції в бездокументарній формі є виписка з рахунку в цінних 
паперах,відкритого в зберігача цінних паперів. 

 
Голову зборів Ткач М.М.: 
Запропонувала проголосувати за затвердження представленого рішення про 

дематеріалізацію випуску акцій ВАТ "Львівресурси": 
 
Інших пропозицій не поступило. 
 
Голосували за затвердження представленого рішення про дематеріалізацію випуску акцій 

ВАТ "Львівресурси". 
Голова лічильної комісії Рабій О.В. оголосила результати голосування: 
"За":   48 (сорок вісім) акціонерів, які в сукупності володіють 
    849655 голосами,що становить 98,92  % голосів акціонерів,  
    що  беруть участь у позачергових загальних зборах; 
"Проти":  11 (одинадцять)акціонерів, які  в сукупності володіють 
    6524 голосами,що становить0,76 % голосів акціонерів, 
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    що  беруть участь у позачергових загальних зборах; 
"Утримались":  2 (два) акціонери, які  в сукупності володіють 
    2755 голосами,що становить 0,32 % голосів акціонерів, 
    що беруть участь у позачергових загальних зборах 
"Не брали участі у голосуванні": -немає 
• Вирішили: 
Затвердити представлене рішення про дематеріалізацію випуску акцій ВАТ 

"Львівресурси": 
1.Реквізити емітента:                                                                        
Повне найменування Відкрите акціонерне товариство "Львівська 

товарно-сировинна фірма "Львівресурси" 
Скорочене найменування ВАТ "Львівресурси" 
Код за ЄДРПОУ         01886789 
Дані свідоцтва про державну реєстрацію Серія  А00 № 380377, дата проведення 

державної реєстрації: 07.07.1994  р., 
номер запису про включення відомостей про 
юридичну особу до ЄДР: 
1 415 120 0000 007090, 
 орган, що видав свідоцтво: ВИКОНАВЧИЙ 
КОМІТЕТ ЛЬВІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

Місцезнаходження 79000,м.Львів,вул.Чайковського,17 
Адресу для поштових повідомлень 79037, м.Львів а/с 10729 
Телефон, факс (032) 247 22 64, 242 01 68 
Перелік посадових осіб емітента, які мають 
право діяти від імені емітента без 
доручення 

Хавка Петро Петрович 

2.Реквізити випуску іменних акцій документарної форми існування, щодо якого 
прийнято рішення про дематеріалізацію: 
Вид цінних паперів (із зазначенням типу) Акції прості іменні 
Дані свідоцтва про реєстрацію випуску дата реєстрації: 20 жовтня 1998 р., дата 

видачі: 22.10.1998, орган, що видав 
свідоцтво: ЛГТУ Державна комісія з цінних 
паперів та фондового ринку, реєстраційний 
номер випуску: 256/13/1/98. 
Дублікат свідоцтва виданий 19.08.2011 р. 

Міжнародний ідентифікаційний номер 
цінних паперів 

UA1301581005 
 

Номінальна вартість акції 0,05 грн. (нуль гривень п’ять копійок) 
 

Кількість випущених акцій 1145000(один мільйон сто сорок п'ять  тисяч) 
шт. 
 

Загальна номінальна вартість акцій 57 250 (п'ятдесят сім тисяч двісті п'ятдесят ) 
грн.  
 

Форма існування документарна 
 
3.Реквізити Інформація про реєстроутримувача,який здійснює ведення реєстру власників 
 іменних цінних паперів: 
Повне найменування 
 
 
 
Скорочено найменування 

Товариство з обмеженою відповідальністю 
Депозитно-клірингова компанія 
„Український реєстратор” 
 
ТОВ ДКК „Український реєстратор” 
 

Код за ЄДРПОУ 20830718 
 

Дані свідоцтва про державну реєстрацію Серія А01 № 209758,  
дата проведення державної реєстрації: 
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12.08.1996 р., номер запису про включення 
відомостей про юридичну особу до ЄДР: 
14151450000024079 , орган, що видав 
свідоцтво:  
Виконавчий комітет Львівської міської  

Місцезнаходження 79012,м. Львів, вул. Сахарова, буд 42 
Адресу для поштових повідомлень 79012,м. Львів, вул. Сахарова,буд 42 
Телефони контактної особи 
 
Прізвище,ім”я,по батькові керівника 

(032) 294 88 08 
 
Фесенко Ростислав Ігорович 

Дані ліцензії на провадження професійної 
діяльності на фондовому ринку - 
депозитарної діяльності, а саме діяльності з 
ведення реєстру власників іменних цінних 
паперів 

Серія АГ № 399227, видана Державною 
комісією з цінних паперів та фондового 
ринку 14.09.2010 р.,строк дії ліцензії до 
14.09.2015 р 

 
4.Реквізити депозитарію: 
Повне найменування Публічне акціонерне товариство 

"Національний депозитарій України" 
Код за ЄДРПОУ 30370711 
Дані свідоцтва про державну реєстрацію Серія А01 № 795373,  

дата проведення державної реєстрації: 
17.05.1999 р., номер запису про включення 
відомостей про юридичну особу до ЄДР: 
1 074 105 0016 010655 , орган, що видав 
свідоцтво: Шевченківська районна у місті 
Києві державна адміністрація 

Місцезнаходження 01001, м. Київ, вул. Б. Грінченка, буд. 3 
Адресу для поштових повідомлень 01001,м.Київ, вул. Б. Грінченка,буд.3 
Телефони контактної особи (044) 279-12-49ф,377-72-65  
Дані ліцензії на провадження професійної 
діяльності на фондовому ринку - 
депозитарної діяльності, а саме 
депозитарної діяльності депозитарію 
цінних паперів 

Серія АВ № 581322, видана Державною 
комісією з цінних паперів та фондового 
ринку 19.09.2006 р.,строк дії ліцензії до 
19.09.2016 р 

 
5.Реквізити зберігача: 
Повне найменування ТзОВ „Балтік Фінанс Груп” 
Код за ЄДРПОУ 36797165 
Дані свідоцтва про державну реєстрацію Виписка серія ААБ № 737217 від 

27.07.2011р.,  
дата проведення державної 
реєстрації:12.10.2009 р., 
номер запису про включення відомостей 
про юридичну особу до ЄДР: 
10731020000017974  
орган, що видав свідоцтво: Виконавчий 
комітет Львівської міської ради 

Місцезнаходження 79012,м.Львів,вул.Сахарова, буд 42 
Адресу для поштових повідомлень 79012,м.Львів,вул.Сахарова,буд 42 
Телефони контактної особи (032)294 88 08 
Дані ліцензії на провадження професійної 
діяльності на фондовому ринку - 
депозитарної діяльності, а саме 
депозитарної діяльності зберігача цінних 
паперів 

Серія АВ № 533838, видана  Державною 
комісією з цінних паперів та фондового 
ринку 15.04.2010, строк дії ліцензії:   
22.01.2015  р. 

 
 
6.Кількість та відсоток голосів У позачергових загальних зборах акціонерів 
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акціонерів,що беруть участь у загальних 
зборах 

Відкритого акціонерного товариства 
„Львівська товарно-сировинна фірма 
„Львівресурси 04.10.2011 р. беруть участь 61 
(шістдесят один) акціонерів, які в 
сукупності володіють 858 934 голосами, що 
становить  75,01 % голосів від загальної 
кількості акціонерів. 

7.Кількість та відсоток голосів 
акціонерів,що приймають рішення про 
зміну форми існування акцій 

Голосували: 
„за„ -48(сорок вісім) акціонерів,які  в 
сукупності володіють  849655 голосами,що 
становить98,92 % голосів акціонерів,що  
беруть участь у позачергових загальних 
зборах; 
 
„проти„ – 11 (одинадцять)акціонерів,які  в 
сукупності володіють 6524 голосами,що 
становить0,76 % голосів акціонерів,що  
беруть участь у позачергових загальних 
зборах 
 
„утрималось„ -2 (два) акціонери,які  в 
сукупності володіють 2755 голосами,що 
становить0,32 % голосів акціонерів,що  
беруть участь у позачергових загальних 
зборах 
 

8.Дата припинення ведення реєстру Протягом 10 робочих днів з дати публікації 
рішення ДКЦПФР про видачу емітенту 
свідоцтва про реєстрацію випуску акцій у 
бездокументарнуій формі існування. 

9. Спосіб персонального повідомлення 
акціонерів та номінальних утримувачів про 
переведення випуску іменних акцій з 
документарної форми існування у 
бездокументарну форму 

Способом відправлення кожному акціонеру 
рекомендованого листа з повідомленням, 
згідно рішення позачергових зборів 
акціонерів від 04.10.2011 р., в термін до 
13.10.2011 р. 

10. Порядок вилучення сертифікатів акцій Сертифікати акцій повинні бути передані 
виконавчому органу Товариства та 
знищеними до дати припинення ведення 
реєстру акціонерів. 
 
 

Після дати припинення ведення реєстру проведення будь-яких операцій у системі реєстру 
власників іменних цінних паперів випуску,який дематеріалізується,не здійснюється. 
З моменту  припинення ведення реєстру акціонерам  необхідно укласти договір про відкриття 
рахунку в цінних паперах зі зберігачем цінних паперів. 
До дати припинення ведення реєстру акціонер має право самостійно знерухомити належні йому  
акції в обраного ним зберігача. 
Підтвердженням права власності на акції в бездокументарній формі є виписка з рахунку в цінних 
паперах,відкритого в зберігача цінних паперів. 

 
 
Голову зборів Ткач М.М.: 
Оскільки рішенням про дематеріалізацію затверджено депозитарія та зберігача, необхідно 

затвердити умови договорів з ними. Надала слово Васьків О.С. 
 
Акціонера Васьків О.С.: 
Представила проекти договорів наданих Публічним акціонерним товариством 

"Національний депозитарій України" № Е-4215 про обслуговування емісії цінних паперів від 
23.09.2011 р. та Товариством з обмеженою відповідальністю "Балтік Фінанс Груп" про відкриття 
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рахунків у цінних паперах № 48-Е. Запропонувала проголосувати за затвердження умов 
представлених договорів. 

 
Інших пропозицій не поступило. 
 
Голосували за затвердження умов договору з Публічним акціонерним товариством 

"Національний депозитарій України" № Е-4215 про обслуговування емісії цінних паперів від 
23.09.2011 р. 

Голова лічильної комісії Рабій О.В. оголосила результати голосування: 
"За":   48 (сорок вісім) акціонерів, які в сукупності володіють 
    849655 голосами,що становить 98,92  % голосів акціонерів,  
    що  беруть участь у позачергових загальних зборах; 
"Проти":  11 (одинадцять)акціонерів, які  в сукупності володіють 
    6524 голосами,що становить0,76 % голосів акціонерів, 
    що  беруть участь у позачергових загальних зборах; 
"Утримались":  2 (два) акціонери, які  в сукупності володіють 
    2755 голосами,що становить 0,32 % голосів акціонерів, 
    що беруть участь у позачергових загальних зборах 
"Не брали участі у голосуванні": -немає 
• Вирішили: 
Затвердити умови договору з Публічним акціонерним товариством "Національний 

депозитарій України" № Е-4215 про обслуговування емісії цінних паперів від 23.09.2011 р. 
 
 
Голосували за затвердження умов договору з Товариством з обмеженою відповідальністю 

"Балтік Фінанс Груп" про відкриття рахунків у цінних паперах № 48-Е.  
Голова лічильної комісії Рабій О.В. оголосила результати голосування: 
"За":   48 (сорок вісім) акціонерів, які в сукупності володіють 
    849655 голосами,що становить 98,92  % голосів акціонерів,  
    що  беруть участь у позачергових загальних зборах; 
"Проти":  11 (одинадцять)акціонерів, які  в сукупності володіють 
    6524 голосами,що становить0,76 % голосів акціонерів, 
    що  беруть участь у позачергових загальних зборах; 
"Утримались":  2 (два) акціонери, які  в сукупності володіють 
    2755 голосами,що становить 0,32 % голосів акціонерів, 
    що беруть участь у позачергових загальних зборах 
"Не брали участі у голосуванні": -немає 
• Вирішили: 
Затвердити умови договору з Товариством з обмеженою відповідальністю "Балтік 

Фінанс Груп" про відкриття рахунків у цінних паперах № 48-Е.  
 
 
Голову зборів Ткач М.М.: 
Повідомила про перехід до розгляду третього питання порядку денного зборів. 
 
 

3 ТРЕТЬОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО - 
ПРО ПРИПИНЕННЯ ДІЇ ДОГОВОРУ НА ВЕДЕННЯ РЕЄСТРУ, 

УКЛАДЕНОГО З РЕЄСТРОУТРИМУВАЧЕМ 
 

Слухали: 
Голову зборів Ткач М.М.: 
У зв'язку із тим, що зборами прийнято рішення про переведення випуску акцій Товариства 

з документарної форми існування в бездокументарну форму та затверджено рішення про 
дематеріалізацію випуску акцій, то згідно чинного законодавства України, договір на ведення 
реєстру укладеного з реєстроутримувачем повинен бути припиненим. Запропонувала 
проголосувати за припинення дії Договору з ТзОВ дкк "Український реєстратор" № 208-р "Про 
формування та ведення реєстру власників іменних цінних паперів" від 22.10.2010 р.. згідно норм 
чинного законодавства України; уповноваженою особою щодо процесу припинення договору від 
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імені ВАТ "Львівресурси" визначити генерального директора Хавку П.П. 
 
Інших пропозицій не поступило. 
 
Голосували за припинення дії Договору з ТзОВ дкк "Український реєстратор" № 208-р 

"Про формування та ведення реєстру власників іменних цінних паперів" від 22.10.2010 р., згідно 
норм чинного законодавства України; уповноваженою особою щодо процесу припинення 
договору від імені ВАТ "Львівресурси" визначити генерального директора Хавку П.П. 

Голова лічильної комісії Рабій О.В. оголосила результати голосування: 
"За":   61 (шістдесят один) акціонерів, які в сукупності володіють 
    858934 голосами,що становить 100 % голосів акціонерів,  
    що  беруть участь у позачергових загальних зборах; 
"Проти":    -немає; 
"Утримались":    -немає; 
"Не брали участі у голосуванні": -немає 
Рішення прийнято одноголосно. 
• Вирішили: 
Припинити дію Договору з ТзОВ дкк "Український реєстратор" № 208-р "Про 

формування та ведення реєстру власників іменних цінних паперів" від 22.10.2010 р., згідно 
норм чинного законодавства України; уповноваженою особою щодо процесу припинення 
договору від імені ВАТ "Львівресурси" визначити генерального директора Хавку П.П. 

 
 
Голову зборів Ткач М.М.: 
Повідомила про перехід до розгляду четвертого питання порядку денного зборів. 
 
 

З ЧЕТВЕРТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО - 
ВИЗНАЧЕННЯ СПОСОБУ ПЕРСОНАЛЬНОГО ПОВІДОМЛЕННЯ АКЦІОНЕРІВ 

ПРО ДЕМАТЕРІАЛІЗАЦІЮ 
 

Слухали: 
Голову зборів Ткач М.М.: 
Повідомила, що присутні акціонери інформовані про прийняті зборами рішення, зокрема 

про дематеріалізацію випуску акцій. Однак, їх, як і присутніх акціонерів, необхідно письмово 
персонально повідомити акціонерів про дематеріалізацію. Прийнятим зборами рішенням про 
дематералізацію визначено спосіб персонального повідомлення акціонерів про дематеріалізацію: 
способом відправлення кожному акціонеру рекомендованого листа. Запропонувала 
проголосувати за те, щоб персональне повідомлення акціонерів про дематеріалізацію 
відправляти кожному акціонеру рекомендованим листом. 

 
Інших пропозицій не поступило. 
 
Голосували за те, щоб персональне повідомлення акціонерів про дематеріалізацію 

відправляти кожному акціонеру рекомендованим листом. 
Голова лічильної комісії Рабій О.В. оголосила результати голосування: 
"За":   61 (шістдесят один) акціонерів, які в сукупності володіють 
    858934 голосами,що становить 100 % голосів акціонерів,  
    що  беруть участь у позачергових загальних зборах; 
"Проти":    -немає; 
"Утримались":    -немає; 
"Не брали участі у голосуванні": -немає 
Рішення прийнято одноголосно. 
• Вирішили: 
Персональне повідомлення акціонерів про дематеріалізацію відправляти кожному 

акціонеру рекомендованим листом. 
 
 
Голову зборів Ткач М.М.: 
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Повідомила про перехід до розгляду п’ятого питання порядку денного зборів. 
 
 

3 П'ЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО - 
ПРО ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ ТОВАРИСТВА 

 
Слухали: 
Голову зборів Ткач М.М.: 
Зборами затверджено рішення про дематеріалізацію випуску акцій. Однак, у Статуті 

Товариства зокрема, у п. 5.2.2 зазначено, що "Акції Товариства мають документарну форму". 
Отже, необхідно змінити вказаний пункт Статуту на "Акції Товариства мають бездокументарну 
форму". Запропонувала затвердити зміни до Статуту Товариства, шляхом викладення їх в 
окремому додатку, яким п. 5.2.2 Статуту Товариства викласти у такій редакції: "Акції 
Товариства мають бездокументарну форму"; уповноважити голову зборів Ткач М.М. підписати 
вказані зміни до Статуту. 

 
Інших пропозицій не поступило. 
 
Голосували за те, щоб затвердити зміни до Статуту Товариства, шляхом викладення їх в 

окремому додатку, яким п. 5.2.2 Статуту Товариства викласти у такій редакції: "Акції 
Товариства мають бездокументарну форму"; уповноважити голову зборів Ткач М.М. підписати 
вказані зміни до Статуту. 

Голова лічильної комісії Рабій О.В. оголосила результати голосування: 
"За":   61 (шістдесят один) акціонерів, які в сукупності володіють 
    858934 голосами,що становить 100 % голосів акціонерів,  
    що  беруть участь у позачергових загальних зборах; 
"Проти":    -немає; 
"Утримались":    -немає; 
"Не брали участі у голосуванні": -немає 
Рішення прийнято одноголосно. 
• Вирішили: 
Затвердити зміни до Статуту Товариства, шляхом викладення їх в окремому додатку, 

яким п. 5.2.2 Статуту Товариства викласти у такій редакції: "Акції Товариства мають 
бездокументарну форму"; уповноважити голову зборів Ткач М.М. підписати вказані зміни 
до Статуту. 

 
 
Голову зборів Ткач М.М.: 
Повідомила про перехід до розгляду шостого питання порядку денного зборів. 
 
 

3 ШОСТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО - 
ПРО ПРИЗНАЧЕННЯ УПОВНОВАЖЕНИХ ОСІБ ТОВАРИСТВА, ЯКИМ 

НАДАЮТЬСЯ ПОВНОВАЖЕННЯ ЗДІЙСНЮВАТИ ДІЇ ЩОДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
ПРОВЕДЕННЯ ПРОЦЕДУРИ ДЕМАТЕРІАЛІЗАЦІЇ ВИПУСКУ АКЦІЙ ТА 

ПРИВЕДЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСВА ВІДПОВІДНО 
ДО ЗАКОНУ УКРАЇНИ "ПРО АКЦІОНЕРНІ ТОВАРИСТВА" 

 
Слухали: 
Голову зборів Ткач М.М.: 
Запропонувала повноваження здійснювати дії щодо забезпечення проведення процедури  

дематеріалізації випуску акцій та приведення діяльності Товариства відповідно до Закону 
України "Про акціонерні товариства" надати Генеральному директору Хавці П.П. з правом 
передоручення у порядку визначеному чинним законодавством України. 

 
Інших пропозицій не поступило. 
 
Голосували за те, щоб повноваження здійснювати дії щодо забезпечення проведення 

процедури  дематеріалізації випуску акцій та приведення діяльності Товариства відповідно до 
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Закону України "Про акціонерні товариства" надати Генеральному директору Хавці П.П. з 
правом передоручення у порядку визначеному чинним законодавством України. 

 
Голова лічильної комісії Рабій О.В. оголосила результати голосування: 
"За":   61 (шістдесят один) акціонерів, які в сукупності володіють 
    858934 голосами,що становить 100 % голосів акціонерів,  
    що  беруть участь у позачергових загальних зборах; 
"Проти":    -немає; 
"Утримались":    -немає; 
"Не брали участі у голосуванні": -немає 
Рішення прийнято одноголосно. 
• Вирішили: 
Повноваження здійснювати дії щодо забезпечення проведення процедури  

дематеріалізації випуску акцій та приведення діяльності Товариства відповідно до Закону 
України "Про акціонерні товариства" надати Генеральному директору Хавці П.П. з 
правом передоручення у порядку визначеному чинним законодавством України. 

 
 
Слухали: 
Голову зборів Ткач М.М.: 
Оскільки всі питання порядку денного вичерпані; питань, пропозицій та зауважень більше 

немає, оголосила позачергові загальні збори акціонерів ВАТ "Львівресурси" закритими. 
 
Голова зборів 
Ткач М.М.        
 
 
Секретар зборів 
Чопик З.А. 
 

 


