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ПРОТОКОЛ  № 20 
чергових загальних зборів акціонерів 

ВАТ "Львівська товарно-сировинна фірма 
"ЛЬВІВРЕСУРСИ" 

 
смт. Запитів  14 липня  2014 року 
 
Початок загальних зборів акціонерів:            11.00 год. 
Завершення загальних зборів акціонерів:      14.00 год. 
 

Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів 
складено станом на 24 годину 08.07.2014 р.  

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на 
участь у загальних зборах акціонерів – 1 286 фізичні особи та 4 юридичні особи. 

 
На зборах присутні акціонери та їх представники, які володіють у сукупності 

813 900 голосів, що становить 71,083%  голосів. 
 
Порядок денний: 
 

1. Обрання членів лічильної комісії  Загальних зборів акціонерів Товариства. 
2. Обрання  Голови та Секретаря  Загальних зборів акціонерів Товариства. 
3. Процедурні питання проведення Загальних зборів акціонерів Товариства. 
4. Звіт та затвердження звіту Генерального директора Товариства про результати 
діяльності Товариства за 2011р., 2012 р., 2013 р. 
5. Звіт та затвердження звіту Ради Товариства про результати діяльності 
Товариства за 2011р., 2012р., 2013р. 
6. Звіт та затвердження звіту та висновків  Ревізійної комісії  Товариства про 
результати діяльності Товариства за 2011 р., 2012р., 2013 р. 
7. Затвердження річного звіту та балансу  Товариства за 2011р., 2012 р., 2013 р. 
8. Затвердження розподілу прибутку (покриття збитків) за результатами діяльності 
Товариства  за 2011 р., 2012р., 2013 р. 
9. Про зміну найменування  Товариства у зв’язку з приведенням його у  
відповідність до  Закону України «Про акціонерні товариства». 
10. Про внесення змін до Статуту Товариства у зв’язку з приведенням його у  
відповідність до  Закону України «Про акціонерні товариства». 
11. Про затвердження нової редакції  внутрішніх Положень Товариства для 
приведення  їх у відповідність до чинного законодавства. 
12. Про вибори членів Наглядової ради Товариства. 
13. Про вибори виконавчого органу Товариства. 
14. Про вибори членів Ревізійної комісії Товариства. 
15. Про припинення діяльності філій Товариства. 

 
 

З ПЕРШОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО - 
ОБРАННЯ ЧЛЕНІВ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ 

АКЦІОНЕРІВ ТОВАРИСТВА 
 
Слухали: 
Акціонера Сидоровича Р.М.: 
 
Повідомив, що відповідно до вимог Закону України «Про акціонерні товариства» у 

товаристві з кількістю акціонерів - власників простих акцій товариства понад 100 осіб 
голосування з питань порядку денного загальних зборів проводиться тільки з 
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використанням бюлетенів для голосування, відтак на даних загальних зборах акціонерів 
голосування відбудеться із використанням бюлетенів, форма і текст якого затверджено 
відповідно до вимог чинного законодавства. 

Зазначив, що згідно Закону України «Про акціонерні товариства» роз'яснення щодо 
порядку голосування, підрахунку голосів та інших питань, пов'язаних із забезпеченням 
проведення голосування на загальних зборах, надає лічильна комісія, яка обирається 
загальними зборами акціонерів (установчими зборами). Повноваження лічильної комісії 
за договором можуть передаватися реєстратору, зберігачу або депозитарію. 

 
Запропонував передати повноваження лічильної комісії Товариству з обмеженою 

відповідальністю «Балтік Фінанс Груп» згідно договору № 48-Е/ZZ/1/14 про 
інформаційне та організаційне забезпечення проведення Загальних зборів акціонерів від 
15.05.2014 року, затвердивши умови такого договору. 

Інших пропозицій не поступило. 
 

Голосували за передачу повноважень лічильної комісії Товариству з обмеженою 
відповідальністю «Балтік Фінанс Груп». 

 
Результати голосування: 
За: - 813 730  голосів, що складає 99,9792 %; 
Проти: -немає; 
Утримались: -немає; 
Не брали участі у голосуванні: -170 голосів, що складає 0,0208 %; 
Рішення прийнято. 
 
• Вирішили: 

Передати повноваження лічильної комісії Товариству з обмеженою 
відповідальністю «Балтік Фінанс Груп». 

 
 

 
З ДРУГОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО – 

ОБРАННЯ ГОЛОВИ ТА СЕКРЕТАРЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ 
ТОВАРИСТВА 

 
Слухали: 
Акціонера Хавку Т.П.: 
Запропонувала обрати Головою загальних зборів Сидоровича Р.М.. 
Інших пропозицій не поступило. 
 
Голосували за обрання Головою загальних зборів акціонера Сидоровича Р.М.. 
Голова лічильної комісії Брунець Т.Г. оголосив результати голосування: 
За: - 813 710  голосів, що складає 99,9767 %; 
Проти: -немає; 
Утримались: -немає; 
Не брали участі у голосуванні: -190 голосів, що складає 0,0233 %; 
Рішення прийнято. 
 
• Вирішили: 
Обрати Головою загальних зборів акціонера Сидоровича Р.М. 
 
Слухали: 
Акціонера Хавку Т.П.: 
Секретарем загальних зборів запропонувала обрати Чопик З.А. 
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Інших пропозицій не поступило. 
 
Голосували за обрання секретарем чергових загальних зборів Чопик З.А. 
Голова лічильної комісії Брунець Т.Г. оголосив результати голосування: 
За: - 813 858  голосів, що складає 99,9613 %; 
Проти: -немає; 
Утримались: -немає; 
Не брали участі у голосуванні: -315 голосів, що складає 0,0387 %; 
Рішення прийнято. 
 
• Вирішили: 
Обрати секретарем чергових загальних зборів Чопик З.А. 
 
Голову зборів Сидоровича Р.М.: 
Повідомив про перехід до розгляду третього питання порядку денного зборів. 
 

3 ТРЕТЬОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО – 
ПРОЦЕДУРНІ ПИТАННЯ ПРОВЕДЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ 

АКЦІОНЕРІВ ТОВАРИСТВА 
 

Слухали: 
Голову зборів Сидоровича Р.М.: 
Зазначив, що для належного проведення загальних зборів необхідно затвердити 

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

Інших пропозицій не поступило. 
 

Голосували за затвердження регламенту загальних зборів акціонерів, призначених 
на 14.07.2014 р., запропонованого головою загальних зборів акціонерів. 

Голова лічильної комісії Брунець Т.Г. оголосив результати голосування: 
За: - 813 858  голосів, що складає 99,9613 %; 
Проти: -немає; 
Утримались: -немає; 
Не брали участі у голосуванні: -315 голосів, що складає 0,0387 %; 
Рішення прийнято. 
 
• Вирішили: 
Затвердити регламент загальних зборів акціонерів, призначених на 14.07.2014 

р., запропонований головою загальних зборів акціонерів. 
 
Голову зборів Сидоровича Р.М.: 
Повідомив про перехід до розгляду четвертого питання порядку денного зборів. 
 

3 ЧЕТВЕРТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО – ЗВІТ ТА 
ЗАТВЕРДЖЕННЯ ЗВІТУ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА ТОВАРИСТВА ПРО 

РЕЗУЛЬТАТИ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА за 2011 р., 2012 р., 2013 р. 
 

Слухали: 
Голову зборів Сидоровича Р.М.: 
Для представлення звіту Генерального директора ВАТ "Львівресурси" за 2011р., 

2012 р., 2013 р. надав слово акціонеру Васьків О.С. 
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Слухали 
Акціонера Васьків О.С.: 
Доповіла: 
 

• по Звіту Генерального директора ВАТ "Львівресурси" за 2011р. Звіт додається. 
 

Відповідальними за фінансово-господарський стан ВАТ „Львівресурси" за звітний 
період від 01 січня по 31 грудня 2011 року були: 

 -      генеральний директор       Хавка Петро Петрович, 
 -      головний бухгалтер           Михайлишин Галина Василівна. 
 

За звітний  2011 рік трудовим колективом одержано  чистого доходу від реалізації 
товарів, послуг  в сумі  20 996 тис.грн. 

Чистий дохід від реалізації товарів, послуг у 2011 році  збільшився на 5 248 тис.грн 
відповідно до попереднього 2010 року. 

Основними чинниками збільшення доходу є залучення до оптової торгівлі нового 
технічного виду продукції  /лузги соняшника/ та співпраця з нерезедентами. 

Для забезпечення  своєї діяльності у 2011 році Товариством здійснювались витрати ( 
матеріальні, нематеріальні,грошові,трудових ресурсів), що пов’язані з простим та 
розширеним відтворенням основних та оборотних засобів, реалізацією товарів, 
наданням послуг, виконанням робіт тощо. 

Кінцевим позитивним результатом господарської діяльності нашого Товариства за 
звітний 2011 рік є одержаний чистий прибуток в сумі 154 тис.грн. 

Чистий прибуток  у 2011 році на одну акцію  рівний 0,13 грн. 
Фінансування діяльності  Товариства здійснюється за рахунок отриманих коштів від 

виконаних робіт,наданих послуг на умовах госпрозрахунку. Робочий капітал достатній і 
відповідає поточним потребам Товариства.  

Станом  на 31.12.11 року  прострочених   сум дебіторської  та   кредиторської  
заборгованостей у товаристві немає. Вони є реальними до погашення. 

Результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2011 році перевірялись 
контролюючими органами, які значних порушень не встановили. 
 

Показники фінансово - майнового стану, наявність робочого капіталу за 2011 рік 
дозволяють характеризувати фінансовий стан товариств як  достатньо стійкий. 
Товариство платоспроможне, що вірогідність його безперервного функціонування як 
суб`єкта господарювання є високою. 

 
• по Звіту Генерального директора ВАТ "Львівресурси" за 2012 р. Звіт додається. 

 
Відповідальними за фінансово-господарський стан ВАТ „Львівресурси" за звітний 

період від  01 січня по 31 грудня 2012 року були: 
 -      генеральний директор       Хавка Петро Петрович, 
 -      головний бухгалтер           Михайлишин Галина Василівна. 

 
         За звітний  2012 рік трудовим колективом одержано  чистого доходу від реалізації 
товарів, послуг  в сумі  35 040,00 тис.грн.  

Чистий дохід від реалізації товарів .послуг у 2012 році  збільшився на 14 044,00 
тис.грн. відповідно до попереднього 2011 року. 

Для забезпечення  своєї діяльності у 2012 році Товариством здійснювались 
витрати ( матеріальні, нематеріальні,грошові,трудових ресурсів), що пов’язані з простим 
та розширеним відтворенням основних та оборотних засобів, реалізацією товарів, 
наданням послуг, виконанням робіт тощо. 
  Значну частину серед  усіх витрат Товариства складають операційні  витрати, які 
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пов’язані з основною діяльністю підприємства та операціями, що їх забезпечують. 
Значно зросли  інші операційні витрати відповідно до 2011 року на 2284 тис.грн., 

до складу яких входять: оплата послуг зв’язку, послуг аудиторської фірми, 
реєстратора,митні збори та платежі,комунальний податок, податок з власників 
транспортних засобів тощо. 

Кінцевим позитивним результатом господарської діяльності нашого Товариства 
за звітний 2012 рік є одержаний чистий прибуток в сумі 1033 тис.грн. Чистий прибуток  
у 2012 році на одну акцію  рівний 0,90 грн. 

Станом  на 31.12.12 року  прострочених   сум дебіторської  та   кредиторської  
заборгованостей у товаристві немає. Вони є реальними до погашення. 

Результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2012 році 
перевірялись контролюючими органами, які значних порушень не встановили. 

 
Показники фінансово - майнового стану, наявність робочого капіталу за 2012 рік 

дозволяють характеризувати фінансовий стан товариств як достатньо стійкий. 
Товариство платоспроможне, що вірогідність його безперервного функціонування як 
суб`єкта господарювання є високою. 
 

• по Звіту Генерального директора ВАТ "Львівресурси" за 2013р. Звіт додається. 
 
Відповідальними за фінансово-господарський стан ВАТ „Львівресурси" за звітний 

період від 01 січня по 31 грудня 2013 року,  були: 
 -      генеральний директор       Хавка Петро Петрович, 
 -      головний бухгалтер           Михайлишин Галина Василівна. 
За звітний 2013 рік товариством одержано чистого доходу від реалізації товарів, 

послуг в сумі 14593,00 тис.грн. 
Чистий дохід від реалізації товарів, послуг у 2013 році зменшився на 20447,00 

тис.грн  відповідно до попереднього 2012 року. 
Для забезпечення своєї діяльності у 2013 році Товариством здійснювались витрати 

(матеріальні, нематеріальні,грошові,трудових ресурсів), що пов"язані з простим та 
розширеним відтворенням основних та оборотних засобів, реалізацією товарів, 
наданням послуг, виконанням робіт тощо. 

Фінансування діяльності Товариства здійснюється за рахунок отриманих коштів 
від виконаних робіт, наданих послуг на умовах госпрозрахунку. Робочий капітал 
достатній і відповідає поточним потребам Товариства. 

Кінцевим результатом господарської діяльності нашого Товариства за звітний 2013 
рік є одержаний збиток в сумі 527 тис.грн., але наявність робочого капіталу та 
вважаючи, що Товариство є багатопрофільною фірмою, дозволяють його 
характеризувати як таке, що є вірогідність його безперервного функціонування як 
суб'єкта господарювання. 
 

Слухали   
Голову зборів Сидоровича Р.М.: 
Надав  позитивну  оцінку  діяльності  Товариства. Контролюючі  державні  органи  

за результатами   перевірки  діяльності  Товариства значних порушень не виявили. 
Запропонував проголосувати за затвердження звітів Генерального директора ВАТ 
"Львівресурси" про результати діяльності товариства за 2011 р., 2012 р., 2013 р. та 
визнання роботи виконавчого органу товариства задовільною. 

Інших пропозицій не поступило. 
 
Голосували за затвердження звіту Генерального директора Товариства про 

результати діяльності Товариства за 2011 р. та визнання роботи виконавчого органу 
задовільною. 

Голова лічильної комісії Брунець Т.Г. оголосив результати голосування: 
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За: - 808 888 голосів, що складає 99,3842 %; 
Проти: -3827 голосів, що складає 0,4702%; 
Утримались: -870 голосів, що складає 0,1069%;; 
Не брали участі у голосуванні: -315 голосів, що складає 0,0387 %; 
Рішення прийнято. 
  
• Вирішили: 
Затвердити звіт Генерального директора Товариства про результати 

діяльності товариства за 2011 р. та роботу виконавчого органу визнати 
задовільною. 

 
Голосували за затвердження звіту Генерального директора Товариства про 

результати діяльності Товариства за 2012 р. та визнання роботи виконавчого органу 
задовільною. 

Голова лічильної комісії Брунець Т.Г. оголосив результати голосування: 
За: - 806 970 голосів, що складає 99,1485 %; 
Проти: -4337 голосів, що складає 0,5329%; 
Утримались: -1040 голосів, що складає 0,1278%;; 
Не брали участі у голосуванні: -315 голосів, що складає 0,0387 %; 
Рішення прийнято. 
 
• Вирішили: 
Затвердити звіт Генерального директора Товариства про результати 

діяльності товариства за 2012 р. та роботу виконавчого органу визнати 
задовільною. 

 
Голосували за затвердження звіту Генерального директора Товариства про 

результати діяльності Товариства за 2013 р. та визнання роботи виконавчого органу 
задовільною. 

Голова лічильної комісії Брунець Т.Г. оголосив результати голосування: 
За: - 806 970 голосів, що складає 99,1485 %; 
Проти: -4337 голосів, що складає 0,5329%; 
Утримались: -1040 голосів, що складає 0,1278%;; 
Не брали участі у голосуванні: -315 голосів, що складає 0,0387 %; 
Рішення прийнято. 
 
• Вирішили: 
Затвердити звіт Генерального директора Товариства про результати 

діяльності товариства за 2013 р. та роботу виконавчого органу визнати 
задовільною. 
 

Слухали: 
Голову зборів Сидоровича Р.М.: 
Повідомив про перехід до розгляду п’ятого питання порядку денного зборів. 
 

3 П'ЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО - 
ЗВІТ ТА ЗАТВЕРДЖЕННЯ ЗВІТУ РАДИ ТОВАРИСТВА 

ПРО РЕЗУЛЬТАТИ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА ЗА 2011 р., 2012 р., 2013 р. 
 
Слухали: 
Акціонера Васьків О.С.: 
По питанню доповіла.  
 
• По звіту Ради Товариства про результати діяльності Товариства за 2011р. Звіт 
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додається. 
 
У 2011 році  Рада товариства працювала в складі: Голова Ради товариства Ткач 

М.М., Члени Ради: Васьків О.С. Палюх Н.В. Сідлецька О.Ф, Вишневська Л.Д., 
Цибульська Н.Д., Лавріненко І.С. Рада Товариства здійснює контролюючі функції щодо 
діяльності виконавчого органу; за результатами звітного року діяльність виконавчого 
органу є задовільною, Товариство працювало прибутково. Належність роботи 
виконавчого органу підтверджується результатами перевірки державних контролюючих 
органів. Результати діяльності Товариства свідчать про правильну організацію роботи 
виконавчого органу Товариства. Так, відповідно до аудиторського висновку про 
фінансову звітність ВАТ "Львівресурси", за результатами аналізу фінансового стану 
Товариства, вірогідність його безперервного функціонування як суб’єкта 
господарювання є високою; фінансовий стан достатньо стійкий. Товариство 
платоспроможне. 

Наше Товариство дотримується Принципів корпоративного управління і акціонери 
можуть бути впевнені, що їх інтересам нічого не загрожує. Вся інформація Товариства є 
відкритою, фінансово – господарська діяльність перевіряється державними 
контролюючими органами, ревізійною комісією Товариства та сторонньою 
аудиторською фірмою, що забезпечує дотримання повноважними органами Товариства 
вимог законодавства та прав акціонерів. Рада Товариства стоїть на захисті інтересів 
акціонерів; слідкує за тим, щоб діяльність Товариства відповідала нормам чинного 
законодавства України. На загальних зборах акціонерів 29 квітня 2011 року за 
ініціативою Ради Товариства у порядок денний були включені питання щодо 
переведення випуску іменних  акцій  Товариства  з документарної форми існування у 
бездокументарну форму існування. Необхідність вирішення такого питання була 
зумовлена вимогами Закону України "Про акціонерні товариства". Тому, Радою 
Товариства проводилися заходи щодо виконання завдання по переведенню випуску 
іменних  акцій  Товариства  з документарної форми існування у бездокументарну форму 
існування. Питання діяльності Ради Товариства щорічно висвітлюється на зборах 
акціонерів. Протягом 2011 року до членів Ради товариства звертались понад 300 
акціонерів, зокрема, які не були присутніми на зборах акціонерів; усім було дано 
відповідь. 

Запитань, зауважень та пропозицій щодо звіту не надійшло. 
 
• По звіту Ради Товариства про результати діяльності Товариства за 2012р. Звіт 

додається. 
 
В 2012  Рада товариства працювала в складі: Голова Ради товариства Ткач М.М., 

Члени Ради: Васьків О.С. Палюх Н.В. Сідлецька О.Ф, Вишневська Л.Д., Цибульська 
Н.Д., Лавріненко І.С. РАДА Товариства є органом, що здійснює захист прав акціонерів 
Товариства, і в межах компетенції, визначеної Статутом ВАТ «Львівська товарно – 
сировинна фірма «Львівресурси», контролює та регулює діяльність Генерального 
директора Товариства. Наглядова рада є органом управління товариства, який 
представляє інтереси акціонерів в період між проведенням загальних зборів та в межах 
своєї компетенції контролює та регулює діяльність генерального директора товариства. 
У своїй діяльності Рада Товариства керується діючим законодавством України, 
Статутом товариства, рішеннями загальних зборів товариства, іншими внутрішніми 
положеннями і локальними нормативними актами ВАТ «Львівська товарно – сировинна 
фірма «Львівресурси». 

ВАТ «Львівська товарно – сировинна фірма «Львівресурси» дотримується 
принципів корпоративного управління, які затверджені Загальними зборами акціонерів. 
Товариство застосовує систему внутрішнього контролю, яка полягає в перевірці вже 
виконаних операцій з метою перевірки їх на відповідність інструктивним матеріалам, 
вказівкам та нормативним актам чинного законодавства України. Рада Товариства 
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приймала рішення про залучення зовнішнього аудитора для перевірки фінансово-
господарської діяльності ВАТ «Львівська товарно – сировинна фірма «Львівресурси» за 
2012 рік. На думку аудитора фінансова звітність відображає достовірно, в усіх суттєвих 
аспектах фінансовий стан ВАТ «Львівська товарно – сировинна фірма «Львівресурси» 
станом на 31 грудня 2012 року, його фінансові результати, рух грошових коштів, змін у 
власному капіталі за рік, що закінчився на зазначену дату, відповідно до Міжнародних 
стандартів фінансової звітності. 

Запитань, зауважень та пропозицій щодо звіту не надійшло. 
 

• По звіту Ради Товариства про результати діяльності Товариства за 2013р. Звіт 
додається. 

 
У 2011  Рада товариства працювала в складі: Голова Ради товариства Ткач М.М., 

Члени Ради: Васьків О.С. Палюх Н.В. Сідлецька О.Ф, Вишневська Л.Д., Цибульська 
Н.Д., Лавріненко І.С. Відповідно до ст. 10.1. Статуту Товариства Рада товариства є 
органом, який представляє інтереси акціонерів в перерві між проведенням Загальних 
зборів акціонерів та в межах компетенції, визначеної цим Статутом контролює та 
регулює діяльність Ради Директорів є Рада Товариства. В своїй діяльності Рада 
Товариства підзвітна виключно Загальним зборам акціонерів. 

За звітний період своєї діяльності Рада Товариства виконувала повноваження в 
межах компетенції, визначеної Статутом Товариства, рішеннями Загальних зборів 
Товариства, керуючись вимогами чинного законодавства України. 

Протягом 2013 року Наглядовою радою Товариства було проведено 4 засідання, на 
яких було розглянуто питання, віднесених діючим законодавством та Статутом 
Товариства до її компетенції. 

Серед основних питань, що розглядалися Радою Товариства в звітному періоді, 
були: 

- призначення аудитора для проведення аудиторської перевірки Товариства; 
- затвердження значних правочинів; 
- питання фінансово-господарської діяльності товариства. 
Запитань, зауважень та пропозицій щодо звіту не надійшло. 

 
Голову зборів Сидоровича Р.М.: 
Запропонував проголосувати за затвердження звітів Ради Товариства про 

результати діяльності Товариства за 2011 р., 2012 р., 2013 р.  
Інших пропозицій не поступило. 
 
Голосували за затвердження звіту Ради Товариства про результати діяльності 

товариства за 2011 р.  
Голова лічильної комісії Брунець Т.Г. оголосив результати голосування: 
За: - 806 977 голосів, що складає 99,1494 %; 
Проти: -3487 голосів, що складає 0,4284%; 
Утримались: -3121 голосів, що складає 0,3835%;; 
Не брали участі у голосуванні: -315 голосів, що складає 0,0387 %; 
Рішення прийнято. 
 
• Вирішили: 
Затвердити звіт Ради Товариства про результати діяльності товариства за 

2011 р. 
 
Голосували за затвердження звіту Ради Товариства про результати діяльності 

товариства за 2012 р.  
Голова лічильної комісії Брунець Т.Г. оголосив результати голосування: 
За: - 806 408 голосів, що складає 99,0795 %; 
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Проти: -4396 голосів, що складає 0,5401%; 
Утримались: -2781 голосів, що складає 0,3417%;; 
Не брали участі у голосуванні: -315 голосів, що складає 0,0387 %; 
Рішення прийнято. 
 
• Вирішили: 
Затвердити звіт Ради Товариства про результати діяльності товариства за 

2012 р. 
 
Голосували за затвердження звіту Ради Товариства про результати діяльності 

товариства за 2013 р.  
Голова лічильної комісії Брунець Т.Г. оголосив результати голосування: 
За: - 807 943 голосів, що складає 99,2681 %; 
Проти: -4677 голосів, що складає 0,5746%; 
Утримались: -965 голосів, що складає 0,1186%;; 
Не брали участі у голосуванні: -315 голосів, що складає 0,0387 %; 
Рішення прийнято. 
 
• Вирішили: 
Затвердити звіт Ради Товариства про результати діяльності товариства за 

2013 р. 
 

Слухали: 
Голову зборів Сидоровича Р.М.: 
Повідомив про перехід до розгляду шостого питання порядку денного зборів. 
 

3 ШОСТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО - 
ЗВІТ ТА ЗАТВЕРДЖЕННЯ ЗВІТУ ТА ВИСНОВКІВ РЕВІЗІЙНОЇ КОМІСІЇ 

ТОВАРИСТВА ПРО РЕЗУЛЬТАТИ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА 
ЗА 2011 р., 2012 р., 2013 р. 

 
Слухали: 
Голову зборів Сидоровича Р.М.: 
 
Представив акт документальної перевірки результатів фінансово-господарської 

діяльності ВАТ "Львівресурси" за період з 01 січня 2011 року по 31 грудня 2011 року. 
Акт додається. 

Ревізійною комісією в складі Гайт М.Л., Канас Я.Я,Кушпіт Г.В. проведена 
перевірка бухгалтерської звітності та аналіз фінансово-майнового стану ВАТ 
„Львівресурси” відповідно до законів та нормативних актів за період від 01.01.2011 по 
31.12.2011р.  

 
Висновок  ревізійної комісії: 

1. Оцінюючи результати діяльності товариства в цілому з позиції фінансової 
стабільності і платоспроможності, його фінансовий стан на 31.12.2011 р комісія визнає, 
як задовільний, товариство прибуткове, балансовий  прибуток    154 тис.грн. 

Обчислені показники фінансового стану дозволяють характеризувати фінансовий 
стан товариства стійкий. 

Вартість чистих активів більша за розмір Статутного капіталу.Різниця між 
розрахунковою вартістю чистих активів і статутним капіталом становить 12868 тис.грн. 
Вимоги п.3ст.155 Цивільного кодексу України дотримуються. 

2.Організація бухгалтерського обліку та звітності у товаристві відповідає 
чинному законодавству і підтверджує валюту балансу ВАТ ЛТСФ „Львівресурси” на 
31.12.2011 р. в сумі 14 461 тис.грн.. 



 10 

Запитань, зауважень та пропозицій щодо звіту та висновків ревізійної комісії не 
надійшло. 

 
Голову зборів Сидоровича Р.М.: 
 
Представив акт документальної перевірки результатів фінансово-господарської 

діяльності ВАТ "Львівресурси" за період з 01.01.2012 по 31.12.2012р. Акт додається. 
Ревізійною комісією в складі  Гайт М.Л.,Канас Я.Я,Кушпіт Г.В.  проведена 

перевірка бухгалтерської звітності та аналіз фінансово-майнового стану ВАТ 
„Львівресурси” відповідно до законів та нормативних актів за період від 01.01.2012 по 
31.12.2012р.  

 
Висновок  ревізійної комісії: 

1. Оцінюючи результати діяльності товариства в цілому з позиції фінансової 
стабільності і платоспроможності, його фінансовий стан на 31.12.2012 р комісія визнає, 
як задовільний, товариство прибуткове, балансовий  прибуток    1033 тис.грн. 

Обчислені показники фінансового стану дозволяють характеризувати фінансовий 
стан товариства стійкий. 

Вартість чистих активів більша за розмір Статутного капіталу.Різниця між 
розрахунковою вартістю чистих активів і статутним капіталом становить 13889 тис.грн. 
Вимоги п.3ст.155 Цивільного кодексу України дотримуються. 

2.Організація бухгалтерського обліку та звітності у товаристві відповідає 
чинному законодавству і підтверджує валюту балансу ВАТ ЛТСФ „Львівресурси” на 
31.12.2012 р. в сумі 16523 тис.грн.. 

Запитань, зауважень та пропозицій щодо звіту та висновків ревізійної комісії не 
надійшло. 
 

Голову зборів Сидоровича Р.М.: 
 
Представив акт документальної перевірки результатів фінансово-господарської 

діяльності ВАТ "Львівресурси" за період з 01.01.2013 по 31.12.2013р. Акт додається. 
Ревізійною комісією в складі  Гайт М.Л.,Канас Я.Я,Кушпіт Г.В.  проведена 

перевірка бухгалтерської звітності та аналіз фінансово-майнового стану ВАТ 
„Львівресурси” відповідно до законів та нормативних актів за період від 01.01.2013 по 
31.12.2013р.  

 
Висновок  ревізійної комісії: 
1.Оцінюючи результати діяльності товариства в цілому з позиції фінансової 

стабільності і платоспроможності, його фінансовий стан на 31.12.2012 р комісія визнає, 
що товариство збиткове, балансовий  збиток    527 тис.грн. 

Вартість чистих активів більша за розмір Статутного капіталу.Різниця між 
розрахунковою вартістю чистих активів і статутним капіталом становить 13362 тис.грн. 
Вимоги п.3ст.155 Цивільного кодексу України дотримуються. 

2.Організація бухгалтерського обліку та звітності у товаристві відповідає 
чинному законодавству і підтверджує валюту балансу ВАТ ЛТСФ „Львівресурси” на 
31.12.2013 р. в сумі 14342 тис.грн.. 

Запитань, зауважень та пропозицій щодо звіту та висновків ревізійної комісії не 
надійшло. 

 
Голову зборів Сидоровича Р.М.: 
Запропонував проголосувати за затвердження звітів та висновків Ревізійної комісії 

Товариства про результати діяльності товариства за 2011 р., 2012 р., 2013 р. 
Інших пропозицій не поступило. 
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Голосували за затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства про 
результати діяльності товариства за 2011 р. 

Голова лічильної комісії Брунець Т.Г. оголосив результати голосування: 
За: - 803 663 голосів, що складає 99,7422 %; 
Проти: -5686 голосів, що складає 0,6986%; 
Утримались: -4236 голосів, що складає 0,5205%;; 
Не брали участі у голосуванні: -315 голосів, що складає 0,0387 %; 
Рішення прийнято. 
 
• Вирішили: 
Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства про результати 

діяльності товариства за 2011 р.  
 
Голосували за затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства про 

результати діяльності товариства за 2012 р. 
Голова лічильної комісії Брунець Т.Г. оголосив результати голосування: 
За: - 803 493 голосів, що складає 98,7213 %; 
Проти: -5516 голосів, що складає 0,6777%; 
Утримались: -2930 голосів, що складає 0,3600%;; 
Не брали участі у голосуванні: -315 голосів, що складає 0,0387 %; 
Рішення прийнято. 
 
• Вирішили: 
Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства про результати 

діяльності товариства за 2012 р.  
 
Голосували за затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства про 

результати діяльності товариства за 2013 р. 
Голова лічильної комісії Брунець Т.Г. оголосив результати голосування: 
За: - 804 218 голосів, що складає 98,8104 %; 
Проти: -5856 голосів, що складає 0,7195%; 
Утримались: -1865 голосів, що складає 0,2291%;; 
Не брали участі у голосуванні: -315 голосів, що складає 0,0387 %; 
Рішення прийнято. 
 
• Вирішили: 
Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства про результати 

діяльності товариства за 2013 р.  
 
Слухали: 
Голову зборів Сидоровича Р.М.: 
Повідомив про перехід до розгляду сьомого питання порядку денного зборів. 
 
 

3 СЬОМОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО - 
ЗАТВЕРДЖЕННЯ РІЧНОГО ЗВІТУ ТА БАЛАНСУ 

ТОВАРИСТВА ЗА 2011 р., 2012 р., 2013 р. 
 
Слухали: 
Голову зборів Сидоровича Р.М.: 
Представив річні звіти та річні баланси ВАТ „Львівресурси" за 2011 р., 2012 р., 

2013 р. Річні звіти та Річні баланси додаються. 

Кожна з форм фінансової звітності надає відповідну інформацію. Форма №1. Баланс 
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- відображає наявність активів, зобов'язань і капіталу на певну дату. За різницею в 
показниках балансу на початок і кінець звітного періоду характеризують зміну 
фінансового стану.  

• по Річному звіту та балансу  Товариства за 2011р. 

Структура балансу на 31.12. 2011р. 
Актив Сума тис.грн. Пасив Сума тис.грн. 

На На На На 
 почато

 
кінец

 
 почат

 
кінец

  року року  року року 
І. Необоротні 

активи 
9672 9428 І. Власний капітал 12771 12925 

Н. Оборотні 
активи 

4090 4996 11. Забезпечення 
наступних витрат і 
платежів 

В  і і  

0 0 

Ш. Витрати 
майбутніх періодів 

5 0 Ш. Довгострокові 
зобов'язання 

0 0 

   1У. Поточні 
зобовязання 

996 1499 

   У. Доходи майбутніх 
періодів 

0 0 

Баланс 13767 14424 Баланс 13767 14424 

 
 
                                       Структура звіту про фінансові результати за 2011 рік 
 
                                                                                              Тис.грн. 
1. Виручка від реалізації товарів, робіт, послуг 22895 
2. ПДВ,акцизний збір, інші вирахування з доходу   1899 
3. Собівартість реалізованої продукції (робіт, послуг)   15792 
4. Валовий прибуток                                                          5204 
5. Інші операційні доходи                                                 90 
6. Адміністративні, збутові та інші операційні витрати    4868                 
7. Фінансові результати (прибуток) від операційної 
       діяльності 426 
8. Фінансові результати (прибуток) від 
       звичайної діяльності до оподаткування                          426  

        9. Податок на прибуток 272 
       10.Фінансові результати (прибуток) від 

       звичайної діяльності 154  
11.. Чистий прибуток    154 

 

• по Річному звіту та балансу  Товариства за 2012р. 

Структура балансу на 31.12. 2012р. 
Актив Сума тис.грн. Пасив Сума тис.грн. 

На На На На 
 почато

 
кінец

 
 почат

 
кінец

  року року  року року 
І. Необоротні 

активи 
9416 9505 І. Власний капітал 12913 13946 

ІІ. Оборотні 
активи 

4996 7018 11. Забезпечення 
наступних витрат і 
платежів 

В  і і  

0 186 
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Ш. Витрати 
майбутніх періодів 

0 0 Ш. Довгострокові 
зобов'язання 

0 0 

   1У. Поточні 
зобовязання 

1499 2391 

   У. Доходи майбутніх 
періодів 

0 0 

Баланс 14412 16523 Баланс 14412 16523 

 
 
                                       Структура звіту про фінансові результати за 2012 рік 
 
                                                                                              Тис.грн. 
8. Виручка від реалізації товарів, робіт, послуг 38882 
9. ПДВ,акцизний збір, інші вирахування з доходу   3842 
10.Собівартість реалізованої продукції (робіт, послуг)   27873 
11. Валовий прибуток                                                          7167 
12. Інші операційні доходи                                               159 
13.Адміністративні, збутові та інші операційні витрати    5849                 
14.Фінансові результати (прибуток) від операційної 
       Діяльності                                                                            1477 
9. Фінансові результати (прибуток) від 
       звичайної діяльності до оподаткування                        1477  

        9. Податок на прибуток                                                            444 
       10.Фінансові результати (прибуток) від 

       звичайної діяльності                                                      1033  
11.. Чистий прибуток                                                               1033 

 

• по Річному звіту та балансу  Товариства за 2013р. 

Структура балансу на 31.12. 2013р. 
Актив Сума тис.грн. Пасив Сума тис.грн. 

На На На На 
 почато

 
кінец

 
 почат

 
кінец

  року року  року року 
І. Необоротні 

активи 
9505 8709 І. Власний капітал 13946 13419 

ІІ. Оборотні 
активи 

7018 5633 11. Забезпечення 
наступних витрат і 
платежів 

В  і і  

0 0 

Ш. Витрати 
майбутніх періодів 

0 0 Ш. Довгострокові 
зобов'язання 

0 0 

   1У. Поточні 
зобовязання 

2577 923 

   У. Доходи майбутніх 
періодів 

0 0 

Баланс 16523 14342
 

Баланс 16523 14342
 

 
                                       Структура звіту про фінансові результати за 2013 рік 

             Чистий дохід  від реалізації продукції, 
     товарів, робіт, послуг 14593 
      
      Собівартість реалізованої продукції (робіт, послуг)   12893 

             Валовий прибуток                                                          1700 
             Інші операційні доходи                                               48 
            Адміністративні, збутові та інші операційні витрати   2069                 
            Фінансові результати (збиток) від операційної 

       Діяльності                                                                            321 
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            Фінансові результати (прибуток) від 
       звичайної діяльності до оподаткування                        321  

              Витрати(дохід) з подватку на прибуток                        -206 
         Сукупний дохід(збитки)                                             -527 
 
Голову зборів Сидоровича Р.М.: 
Запропонував проголосувати за затвердження річних балансів Товариства за 2011, 

2012 р., 2013 р. і звітів про фінансові результати за 2011, 2012 р., 2013 р.  
Інших пропозицій не поступило. 
 
Голосували за затвердження річного балансу ВАТ „Львівресурси" за 2011 р. і звіту 

про фінансові результати за 2011 р.  
 
Голова лічильної комісії Брунець Т.Г. оголосив результати голосування: 
За: - 803 631 голосів, що складає 98,7383 %; 
Проти: -4167 голосів, що складає 0,5120%; 
Утримались: -5282 голосів, що складає 0,6490%;; 
Не брали участі у голосуванні: -315 голосів, що складає 0,0387 %; 
Рішення прийнято. 
 
• Вирішили: 
Затвердити річний баланс ВАТ „Львівресурси" за 2011 р. і звіт про фінансові 

результати за 2011 р.  
 
Голосували за затвердження річного балансу ВАТ „Львівресурси" за 2012 р. і звіту 

про фінансові результати за 2012 р.  
 
Голова лічильної комісії Брунець Т.Г. оголосив результати голосування: 
За: - 802 622 голосів, що складає 98,6143 %; 
Проти: -5491 голосів, що складає 0,6750%; 
Утримались: -5282 голосів, що складає 0,6490%;; 
Не брали участі у голосуванні: -315 голосів, що складає 0,0387 %; 
Рішення прийнято. 
 
• Вирішили: 
Затвердити річний баланс ВАТ „Львівресурси" за 2012 р. і звіт про фінансові 

результати за 2012 р.  
 
Голосували за затвердження річного балансу ВАТ „Львівресурси" за 2013 р. і звіту 

про фінансові результати за 2013 р.  
 
Голова лічильної комісії Брунець Т.Г. оголосив результати голосування: 
За: - 802 828 голосів, що складає 98,6396 %; 
Проти: -6255 голосів, що складає 0,7685%; 
Утримались: -2496 голосів, що складає 0,3067%;; 
Не брали участі у голосуванні: -315 голосів, що складає 0,0387 %; 
Рішення прийнято. 
 
• Вирішили: 
Затвердити річний баланс ВАТ „Львівресурси" за 2013 р. і звіт про фінансові 

результати за 2013 р.  
 
Слухали: 
Голову зборів Сидоровича Р.М.: 
Повідомив про перехід до розгляду восьмого питання порядку денного зборів. 
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3 ВОСЬМОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО – 

ЗАТВЕРДЖЕННЯ РОЗПОДІЛУ ПРИБУТКУ (ПОКРИТТЯ ЗБИТКІВ) ЗА 
РЕЗУЛЬТАТАМИ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА ЗА 2011 р., 2012 р., 2013 р. 

 
Слухали: 
Голову зборів Сидоровича Р.М.: 
Надав слово для доповіді щодо розподілу прибутку за 2011 р.. 2012 р., 2013 р. 

акціонеру Васьків О.С.. 
 
Акціонер Васьків О.С.: 
Проінформувала, що у результаті фінансово-господарської діяльності ВАТ 

одержано чистого/нерозподіленого/ прибутку за 2011 р. в сумі 154 000 грн., 2012 р. в  
сумі 1 033 000 грн. Збиток за 2013 рік становить 527 00 грн. Напрямок розподілу і 
використання чистого прибутку залежить від інвестиційної політики товариства та 
затверджується акціонерами. Зазначила про необхідність використати чистий прибуток 
за 2011 р. в сумі 154 000 грн., 2012 р. в  сумі 1 033 000 грн. на розвиток діяльності ВАТ 
«Львівресурси», збиток за 2013 рік в сумі 527 00 грн. покрити за рахунок прибутків 
попередніх періодів. 

Висловилася про недоцільність виплати дивідендів та зважаючи на важку 
економічну ситуацію запропонувала скерувати ці кошти на розвиток діяльності  ВАТ 
«Львівресурси». 

 
Проведено обговорення щодо доцільності виплати дивідендів чи скерування 

прибутку на розвиток діяльності ВАТ «Львівресурси». Присутні акціонери та 
представники переважно висловлювалися за те, щоб скерувати прибуток на розвиток 
діяльності товариства. 

 
Голову зборів Сидоровича Р.М.: Запропонував проголосувати за затвердження 

використання чистого прибутку за 2011 р. в сумі 154 000 грн., 2012 р. в  сумі 1 033 000 
грн. на розвиток діяльності ВАТ «Львівресурси», збиток за 2013 рік в сумі 527 00 грн. 
покрити за рахунок прибутків попередніх періодів. 

Інших пропозицій не поступило. 
 
Голосували за затвердження використання чистого прибутку за 2011 р. в сумі 154 

000 грн., 2012 р. в  сумі 1 033 000 грн. на розвиток діяльності ВАТ «Львівресурси», 
збиток за 2013 рік в сумі 527 00 грн. покрити за рахунок прибутків попередніх періодів. 

 
Голова лічильної комісії Брунець Т.Г. оголосив результати голосування: 
За: - 801348 голосів, що складає 98,4578 %; 
Проти: -6536 голосів, що складає 0,8030%; 
Утримались: -5701 голосів, що складає 0,7005%;; 
Не брали участі у голосуванні: -315 голосів, що складає 0,0387 %; 
Рішення прийнято. 
 

• Вирішили: 
Затвердити використання чистого прибутку за 2011 р. в сумі 154 000 грн., 2012 

р. в  сумі 1 033 000 грн. на розвиток діяльності ВАТ «Львівресурси», збиток за 2013 
рік в сумі 527 00 грн. покрити за рахунок прибутків попередніх періодів. 
 

Слухали: 
Голову зборів Сидоровича Р.М.: 
Повідомив про перехід до розгляду дев'ятого питання порядку денного зборів. 
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3 ДЕВ'ЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО – 
ПРО ЗМІНУ НАЙМЕНУВАННЯ ТОВАРИСТВА У ЗВ'ЯЗКУ З 

ПРИВЕДЕННЯМ ЙОГО У ВІДПОВІДНІСТЬ ДО ЗАКОНУ УКРАЇНИ «ПРО 
АКЦІОНЕРНІ ТОВАРИСТВА» 

 
Слухали: 
Акціонера Хавку Т.П.: 
Повідомив про необхідність зміни найменування товариства у зв’язку з 

приведенням його у відповідність до Закону України "Про акціонерні товариства" на 
Публічне акціонерне товариство "Львівська товарно – сировинна фірма "Львівресурси". 

 
Голову зборів Сидоровича Р.М. 
Щодо питання порядку денного про зміну найменування Товариства у зв'язку з 

приведенням  його у відповідність до Закону України „Про акціонерні товариства”, 
повідомив, що про недоцільність зміни найменування Товариства на Публічне 
акціонерне товариство "Львівська товарно – сировинна фірма "Львівресурси". З метою 
мінімізації витрат Товариства, пов’язаних з обслуговуванням такої організаційно-
правової форми, необхідно найближчим часом скликати збори для прийняття рішення 
про перетворення Товариства у Товариство з додатковою відповідальністю. 

У зв'язку із тим, що питання порядку денного дев'яте, десяте, одинадцяте, 
дванадцяте, тринадцяте, чотирнадцяте витікають із питання про зміну найменування 
Товариства у зв’язку з приведенням його у відповідність до Закону України "Про 
акціонерні товариства", пропонував  зняти їх з розгляду та голосування. 

Голосували за зняття з розгляду та голосування дев'ятого, десятого, одинадцятого, 
дванадцятого, тринадцятого, чотирнадцятого питань порядку денного зборів. 

 
Голова лічильної комісії Брунець Т.Г. оголосив результати голосування: 
За: - 806 718 голосів, що складає 99,1176 %; 
Проти: -5196 голосів, що складає 0,6384%; 
Утримались: -1671 голосів, що складає 0,2053%;; 
Не брали участі у голосуванні: -315 голосів, що складає 0,0387 %; 
Рішення прийнято. 
 
• Вирішили: 
Зняти з розгляду та голосування дев'ятого, десятого, одинадцятого, 

дванадцятого, тринадцятого, чотирнадцятого питань порядку денного зборів. 
 
Слухали: 
Голову зборів Сидоровича Р.М.: 
Повідомив про перехід до розгляду п’ятнадцятого питання порядку денного зборів. 
 

З П'ЯТНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО – 
ПРО ПРИПИНЕНЯ ДІЯЛЬНОСТІ ФІЛІЙ ТОВАРИСТВА 

 
Слухали: 
Голову зборів Сидоровича Р.М.: 
Повідомив про необхідність припинення діяльності філій Товариства, а саме: 

Червоноградського філіалу оптової торгівлі «Червоноградопторг»; Дрогобицького 
філіалу «Дрогобичпостач» Відкритого акціонерного товариства Львівської товарно – 
сировинної фірми «Львівресурси»; Львівського філіалу автотранспортних послуг 
«Транссервіс» Львівської товарно-сировинної фірми «Львівресурси». 

  
Голосували за припинення діяльності філій Товариства, а саме Червоноградського 

філіалу оптової торгівлі «Червоноградопторг»; Дрогобицького філіалу 
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«Дрогобичпостач» Відкритого акціонерного товариства Львівської товарно – сировинної 
фірми «Львівресурси»; Львівського філіалу автотранспортних послуг «Транссервіс» 
Львівської товарно-сировинної фірми «Львівресурси». 

  
Голова лічильної комісії Брунець Т.Г. оголосив результати голосування: 
За: - 805 302 голосів, що складає 98,9436 %; 
Проти: -5767 голосів, що складає 0,7086%; 
Утримались: -2516 голосів, що складає 0,3091%;; 
Не брали участі у голосуванні: -315 голосів, що складає 0,0387 %; 
Рішення прийнято. 
 
• Вирішили: 
Припинити діяльність філій Товариства, а саме Червоноградського філіалу 

оптової торгівлі «Червоноградопторг»; Дрогобицького філіалу «Дрогобичпостач» 
Відкритого акціонерного товариства Львівської товарно – сировинної фірми 
«Львівресурси»; Львівського філіалу автотранспортних послуг «Транссервіс» 
Львівської товарно-сировинної фірми. 

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

більше немає, оголосив чергові загальні збори акціонерів ВАТ "Львівресурси" закритими. 
 
Додатки: 

1. Звіти Генерального директора Товариства про результати діяльності Товариства 
за 2011р., 2012 р., 2013 р. 

2. Звіти Ради Товариства про результати діяльності Товариства за 2011р., 2012р., 
2013р. 

3. Акти  документальної перевірки результатів фінансово-господарської діяльності 
ВАТ "Львівресурси"  за 2011 р., 2012р., 2013 р. 

4. Річні Звіти та баланси  Товариства за 2011р., 2012 р., 2013 р. 
 

 
 
Голова зборів 
Сидорович Р.М. 
       

 
Секретар зборів 
Чопик З.А. 
 

 


