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ПРОТОКОЛ  № 18 
чергових загальних зборів акціонерів 

ВАТ "Львівська товарно-сировинна фірма 
"ЛЬВІВРЕСУРСИ" 

 
с.м.т. Запитів  29 квітня  2011 року 

 
На зборах присутні акціонери та їх представники, які володіють у сукупності 863096 

(вісімсот шістдесят трьома тисячами дев’яносто шістьма) акціями Товариства, що становить 
75,38 (сімдесят  п'ять цілих тридцять вісім сотих відсотків) голосів. 

 
Порядок денний: 
1. Процедурні питання проведення Загальних зборів акціонерів Товариства. 
2. Звіт Генерального директора Товариства про результати діяльності Товариства за 

2010 рік. 
3. Звіт Ради Товариства про результати діяльності товариства за 2010 рік. 
4. Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства про результати діяльності Товариства 

за 2010 рік. 
5. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2010 рік. 
6. Затвердження розподілу прибутку за 2010 рік. 
7. 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. 

8. Про припинення дії договору на ведення реєстру, укладеного з реєстроутримувачем. 
9. Визначення способу персонального повідомлення акціонерів про дематеріалізацію. 
10. Про зміну найменування  Товариства у зв'язку з приведенням  його у відповідність до 

Закону України "Про акціонерні товариства". 
11. Про внесення змін  до   Статуту  Товариства. 
12. 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" 

Макушевську О.Б.: 
Представила протокол № 1 засідання мандатної комісії ВАТ "Львівська товарно-сировинна 

фірма "Львівресурси" щодо результатів реєстрації акціонерів від 29.04.2011 р., відповідно до 
якого для участі у зборах зареєстровано 63 акціонери, які у сукупності володіють 863096 
акціями, що становить 75,38 % голосів, таким чином, збори є правомочними. 

 
З ПЕРШОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО - 

ПРОЦЕДУРНІ ПИТАННЯ ПРОВЕДЕННЯ 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. 
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Інших пропозицій не поступило. 
 
Голосували за обрання лічильної комісії у складі трьох осіб: Голова комісії Рабій О.В. та 

члени комісії: Максимишин Т.І. і Скучинська О.Ю  
Результати голосування: 
За: - 863096  голосів 
Проти: -немає; 
Утримались: -немає; 
Не брали участі у голосуванні: -немає; 
Рішення прийнято одноголосно. 
• Вирішили: 
Обрати лічильну комісію чергових 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 загальних зборів у складі акціонерів: Хавки П.П., Ткач 

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

П.П., Ткач М.М.,  Михайлишин Г.В., Чопик З.А. 
Голова лічильної комісії Рабій О.В., оголосила результати голосування: 
За: - 863096 голосів; 
Проти: -немає; 
Утримались: -немає; 
Не брали участі у голосуванні: -немає 
Рішення прийнято одноголосно. 
• Вирішили: 
Обрати президію чергових загальних зборів у складі акціонерів: Хавки П.П., Ткач 

М.М.,  Михайлишин Г.В., Чопик З.А. 
 
Слухали: 
Акціонера Ткач М.М.: 
Запропонувала свою кандидатуру на голову загальних зборів. 
Інших пропозицій не поступило. 
 
Голосували за обрання Головою загальних зборів акціонера Ткач М.М. 
Голова лічильної комісії Рабій О.В. оголосила результати голосування: 
За: - 863096 голосів; 
Проти: -немає; 
Утримались: -немає; 
Не брали участі у голосуванні: -немає 
Рішення прийнято одноголосно. 
• Вирішили: 
Обрати Головою загальних зборів акціонера Ткач М.М. 
 
Слухали: 
Акціонера Ткач М.М.: 
Секретарем загальних зборів запропонувала обрати Чопик З.А. 
Інших пропозицій не поступило. 
 
Голосували за обрання секретарем чергових загальних зборів Чопик З.А. 
Голова лічильної комісії Рабій О.В.  оголосила результати голосування: 
За: - 863096 голосів; 
Проти: -немає; 
Утримались: -немає; 
Не брали участі у голосуванні: -немає 
Рішення прийнято одноголосно. 
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• Вирішили: 
Обрати секретарем чергових загальних зборів Чопик З.А. 
 
Слухали: 
Голову зборів Ткач М.М.: 
Зазначила, 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. Запропонувала наступні 
пропозиції щодо регламенту проведення 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: - 863096 голосів; 
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 – 
ЗВІТ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА 

ТОВАРИСТВА ПРО РЕЗУЛЬТАТИ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА ЗА 2010 РІК 
 
Слухали: 
Голову зборів Ткач М.М.: 
Для представлення звіту Генерального директора ВАТ "Львівресурси" за 2010 рік надала 

слово генеральному директору товариства Хавці П.П. 
 
Слухали 
Генерального директора Хавку П.П.: 
Доповів 
Відповідальними за фінансово-господарський стан ВАТ „Львівресурси" за звітний період 

від 01 січня по 31 грудня 2010 року буди: 
 -      генеральний директор       Хавка Петро Петрович, 
 -      головний бухгалтер             Михайлишин Галина Василівна. 
         Основними видами діяльності ВАТ є складська обробка вантажів,оптова торгівля 

продукцією ВТП, здавання в оренду власного нерухомого майна, послуги митного ліцензійного 
складу та СТЗ,послуги декларування вантажів,послуги у громадському харчуванні –„кафе”  

          Основними клієнтами  товариства є: ТзОВ „Нестле Україна”, ЗАТ „Ензим”, ТзОВ 
„Мегаком”   ТзОВ "ТПК",   ТзОВ „Кроно-Україна” та інші. Основними конкурентами ВАТ є 
чисельні торгові підприємства та гуртівні, створені протягом останніх років та підприємства ,які 
володіють вільними виробничими та складськими площами. а тому попит не переважає 
пропозицію.  

Результати фінансово-господарської діяльності товариства у 2010 році перевірялись 
наступними контролюючими органами: 

1. Управлінням Пенсійного  фонду України в Личаківському  районі м. Львова проведено 
11.11.2010 р. перевірку достовірності видачі довідки про заробітну плату  з розшифруванням для 
призначення пенсії. Встановлено ,що не включено та не зараховано  мат.допомога на 
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оздоровлення ,суми індексації заробітної плати в сумі 173,87 грн. Проведено донарахування (акт 
від 11.11.2010 р). 

2. ДПІ у Галицькому районі м. Львова  проведено перевірку з питань  правильності 
обчислення і своєчасності сплати  податків та обов'язкових платежів до бюджету від 12.07.2010 
р . за  період 01.10.2008  по 31.03.2010 роки. За   перший квартал 2010 року порушень не 
встановлено.(акт № 4008/23-203/01886789 від 21.07.2010 р). 

3. ДПІ у Галицькому районі м. Львова  проведено перевірку з питань дотримання вимог  
ЗУ від 06.07.1995 р. № 265/95-ВР „Про  застосування РРО у сфері торгівлі,громадського 
харчування та послуг”(зі змінами  та доповненнями) від 23.03.1996 р. № 98/96-ВР „Про 
патентування деяких видів підприємницької  діяльності(зі змінами та доповненнями), від 
19.12.1995 р. № 481/95-ВР „Про  державне регулювання виробництва і обігу спирту 
етилового,коньячного і плодового,алкогодьноних напоїв та  тютюнових виробів(зі змінами та 
доповненнями) Постанови Правління Національного банку  України від 15.12.2004 р. № 637 
„Про  затвердження касових операцій у національній валюті в Україні. 

 Перевіркою встановлено  порушення: не забезпечено ведення обліку товарних  записів  на 
місці реалізації - відсутні накладні на товар на суму 385.00 грн.  Застосовано суму штрафних 
санкцій в розмірі 770.00 грн. (акт  № 019301 від 16.09.2010 р.). Сплачено ( пл. дор. №  897     від.  
06.10.2010 р  ). 

4. ДПІ у Галицькому районі проведено виїздну перевірку  з 07.02.2011 р по 11.02.2011 р. з 
питань достовірності нарахування суми  бюджетного відшкодування  податку на додану вартість 
на розрахунковий рахунок за грудень,листопад 2010 року, яка  виникла за рахунок від'ємного 
значення з ПДВ, що декларувалось    жовтень, листопад 2010 року. 

 За результатами перевірки порушень не встановлено (акт  № 200/23-409 /01886789 від  
18.02.2011 р) 

 5.Аудиторською фірмою ТзОВ „Конкурент  аудит” /акт від  28.03.2011 р./ - висновок –
умовно-позитивний. Фінансовий стан достатньо-стійкий. Товариство платоспроможне. 

6. Ревізійною комісією ВАТ „Львівресурси” порушень не встановлено.  
Середньооблікова чисельність штатних працівників  облікового складу – 54 особи. 
Середньооблікова чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за 

сумісництвом -1 особа 
Фонд оплати  праці  усіх працівників  – 1512,70 тис .грн. 
Фонд оплати праці штатних працівників – 1500,20  тис. грн. 
Середньомісячний  фонд оплати праці штатних працівників  у 2010 році  збільшився на 

29.42 відсотки відносно  попереднього 2009 року і склав  125.02 тис.грн. 
За звітний  2010 рік колективом одержано  чистого доходу від реалізації товарів, послуг  в 

сумі  15 748 тис.грн., в тому числі в розрізі видів діяльності: 
1. Оптова торгівля продукцією  ВТП,легкої та харчової промисловості - 7183,50 тис.грн. 
2. Послуги  декларування вантажів -   194,90 ти.грн. 
3. Складська обробка вантажів – 6260,40 тис. грн. 
4.Здавання в оренду власного нерухомого майна -  2045,00 тис.грн. 
5. Послуги у громадському харчуванні „кафе” – 64,20 ти.грн. 
Чистий дохід від реалізації товарів .послуг у 2010році  збільшився на 11545 тис.грн 

відповідно до попереднього 2009 року . 
Структура витрат товариства 
№ Найменування показника 2009р_. 2010р. Абсол.відхи
1 Матеріальні витрати 351 1031 +680 
2 Витрати на оплату праці 1144 1504 +360 
3 Відрахування на соціальні заходи 400 538 +138 
4 Амортизація 653 648 -5 
5 Інші витрати/операцій ні, звичайні/ 647 1500 +853 
6 Разом витрат 3195 5221 +2026 
 
Збільшення ціни на ринку України на паливо( газ,паливно-мастильні матеріали) , 

електроенергію, призвело до збільшення  витрат на їх придбання та  вартості   використаних у 
виробництво сировини та матеріалів , одночасно збільшення матріальних витрат на 680 тис. грн, 
порівняно з 2009 р. 

Значно зросли  інші операційні витрати відповідно до 2009 року на 853 ти.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. 



 5

Кінцевий результат господарської діяльності товариства за звітний 2010 рік: одержаний 
прибуток в сумі 4 035 тис.грн., що на 3384 ти.грн. більше ніж у попередньому 2009 році. Чистий 
прибуток  у 2010 році на одну акцію   рівний 3.52 грн. 

Станом  на 31.12.10 року   просрочених   сум дебіторської  та   кредиторської  
заборгованостей у товаристві немає, вони є реальними до погашення.  

 
Для забезпечення господарської діяльності ВАТ протягом 2010 року придбано 

автонаантажувач  5FC- 20-42237  TOYOTA ,вартістю 83,30  ти.грн., облаштовано приміщення 
кафе побутовою технікою, вартістю 18,80  тис.грн.,проведено озеленення території, вартістю 
6,70  тис.грн., введено в експлуатацію вагу автомобільну  ТВА 60.20 , вартістю 222,00 тис.грн., 
обчислювальну техніку  на суму 28,30 ти.грн., офісні меблі, вартістю 24,80 тис.грн., програмні 
комплекси: АВК-5 та заповнення ВМД ,вартістю 4,4 ти.грн. 

Показники фінансово- майнового стану, наявність робочого капіталу за 2010 рік 
дозволяють характеризувати фінансовий стан товариств як  достатньо стійкий .Товариство 
платоспроможне, вірогідність його безперервного функціонування як суб`єкта господарювання є 
високою. 

 
Слухали  
Акціонера Боянівського: 
Вказав, що володіє 95 шт. акцій і їх вартість була 5 коп. Хто розраховував вартість акцій, 

яка їх вартість (фактична )  зараз. 
 
Слухали 
Головного бухгалтера Михайлишин Г.В.: 
Із розрахунку вартості чистих активів за 2010 рік вартість одної акції рівна 11.15 грн., а 

чистий прибуток на одну акцію рівний 3,52 грн., розраховані дивіденди із нерозподіленого 
прибутку 0,48 грн. 

 
Слухали  
Акціонера Беня З. (запізнився на реєстрацію, допущений на збори, без права голосу): 
Запитав у генерального директора  Хавки П.П.- Ви прийшли до правління з 2002 року, яка 

доля майна, що було у ВАТ. 
 
Слухали   
Генерального директора Хавку П.П.: 
Відповів, що збори акціонерів, на яких його обирали  головою правління, були проведені з 

великими труднощами,так як акціонерів не допускали в зал на реєстрацію. Після зборів п.Хавку 
не допускали в кабінет та до роботи протягом 2-х тижнів. Ще до проведення зборів, групою 
людей з управління, було створено підприємство „Львівресурси-2” і основне майно перевели на 
те підприємство. Кошти теж переведені на ту фірму. Коли Хавка П.П. приступив до обов'язків, 
то ВАТ „Львівресурси” були у великих боргах як перед бюджетом, так і перед підприємствами 
та працівниками.  

 
Слухали  
Акціонера Тагієва О-І.: 
Запитав у п. Беня З., куди поділось майно, техніка, що було на Львіресурсах-2”- так як п. 

Бень був  виконавчим директором „Львівресурси -2”. 
Від  акціонера  п. Беня З.  відповіді не отримано.  
 
Голову зборів Ткач М.М.: 
Надала   позитивну   оцінку   діяльності   Товариства. Контролюючі  державні  органи  за 

результатами   перевірки  діяльності  Товариства значних порушень не виявили; накладені штрафи 
є незначними порівняно із обсягами діяльності Товариства. Запропонувала проголосувати за 
затвердження звіту Генерального  директора ВАТ "Львівресурси" про результати діяльності 
товариства за 2010 рік та визнання роботи   виконавчого органу товариства задовільною. 

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

діяльності Товариства за 2010 рік та визнання роботи виконавчого органу задовільною. 
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Голова лічильної комісії Рабій О.В. оголосила результати голосування: 
За: - 863096 голосів; 
Проти: -немає 
Утримались: -немає 
Не брали участі у голосуванні: -нємає 
Рішення прийнято одноголосно. 
• Вирішили: 
Затвердити звіт Генерального директора Товариства про результати діяльності 

товариства за 2010 рік та роботу виконавчого органу визнати задовільною. 
 
Слухали: 
Голову зборів Ткач М.М.: 
Повідомила про перехід до розгляду третього питання порядку денного зборів. 
 
 

3 ТРЕТЬОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО - 
ЗВІТ РАДИ ТОВАРИСТВА 

ПРО РЕЗУЛЬТАТИ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА ЗА 2010 РІК 
 
Слухали: 
Голову зборів Ткач М.М.: 
По питанню доповіла. У 2010  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, що було висвітлено у попередньому питанні порядку денного, Товариство працює 
прибутково. Належність роботи виконавчого органу підтверджується результатами перевірки 
державних контролюючих органів, які в ході проведених перевірок виявили незначні порушення 
чинного законодавства у діяльності Товариства, за результатами перевірок на Товариство було 
накладено незначні штрафи, порівняно із обсягами діяльності ВАТ "Львівресурси". Результати 
діяльності Товариства свідчать про правильну організацію роботи виконавчого органу 
Товариства. Так, відповідно до аудиторського висновку про фінансову звітність ВАТ 
"Львівресурси" станом на 31 грудня 2010 року, 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 "Конкурент – Аудит", 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 минулих загальних зборах 
акціонерів 07 жовтня 2010 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 та про приведення діяльності Товариства у 
відповідність до Закону України „Про акціонерні товариства”. Необхідність вирішення даних 
питань зумовлена вимогами Закону України "Про акціонерні товариства". Тому, незважаючи на 
те, що на попередніх зборах акціонерів було прийнято негативне рішення з даних питань, Рада 
Товариства, на виконання Закону знову ініціювала включення даних питань до порядку денного, 
оскільки зобов’язана чітко дотримуватись вимог Закону. Питання діяльності Ради Товариства 
щорічно висвітлюється на зборах акціонерів. Протягом 2010 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. 
 
Голову зборів Ткач М.М.: 
Запропонувала проголосувати за затвердження звіту Ради Товариства про результати 

діяльності Товариства за 2010 рік. 
Інших пропозицій не поступило. 
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Голосували за затвердження звіту Ради Товариства  про результати діяльності товариства 

за 2010 рік. 
Голова лічильної комісії Рабій О.В. оголосила результати голосування: 
За: - 863096 голосів; 
Проти: -немає 
Утримались: -немає 
Не брали участі у голосуванні: -нємає 
Рішення прийнято одноголосно. 
• Вирішили: 
Затвердити звіт Ради Товариства про результати діяльності товариства за 2010 рік. 
 
Слухали: 
Голову зборів Ткач М.М.: 
Повідомила про перехід до розгляду четвертого питання порядку денного зборів. 

 
 

З ЧЕТВЕРТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО - 
ЗВІТ ТА ВИСНОВКИ РЕВІЗІЙНОЇ КОМІСІЇ 

ТОВАРИСТВА ПРО РЕЗУЛЬТАТИ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА ЗА 2010 РІК 
 
Слухали: 
Голову зборів Ткач М.М.: 
Для доповіді по звіту ревізійної комісії надається  акціонеру Васьків О.С. 
 
Акціонера Васьків О.С: 
Представила акт документальної перевірки результатів фінансово-господарської діяльності 

ВАТ "Львівресурси" за період з 01.01.20010 по 31.12.2010р. 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 01.01.20010 по 31.12.2010р.  

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

платоспроможності, його фінансовий стан на 31.12.2010 р комісія визнає, як задовільний, 
Товариство прибуткове, балансовий  прибуток    4035 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 12771 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 31.12.2010 р в сумі 
13 767 тис.грн.. 

 
Запитань, зауважень та пропозицій щодо звіту та висновків ревізійної комісії не надійшло. 
 
Голову зборів Ткач М.М.: 
Запропонувала проголосувати за затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії 

Товариства про результати діяльності товариства за 2010 рік. 
Інших пропозицій не поступило. 
 
Голосували за затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства про 

результати діяльності товариства за 2010 рік. 
Голова лічильної комісії Рабій О.В. оголосила результати голосування: 
За: - 863096 голосів; 
Проти: -немає 
Утримались: -немає 
Не брали участі у голосуванні: -нємає 
Рішення прийнято одноголосно. 
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• Вирішили: 
Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства про результати діяльності 

товариства за 2010 рік. 
 
Слухали: 
Голову зборів Ткач М.М.: 
Повідомила про перехід до розгляду п'ятого питання порядку денного зборів. 
 
 

3 П'ЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО - 
ЗАТВЕРДЖЕННЯ РІЧНОГО ЗВІТУ ТА БАЛАНСУ 

ТОВАРИСТВА ЗА 2010 РІК 
Слухали: 
Голову зборів Ткач М.М.: 
Для доповіді по річному звіту та річному балансу ВАТ „Львівресурси" за 2010 рік, надала 

слово головному бухгалтеру товариства Михайлишин Галині Василівні. 
 
Головного бухгалтера Михайлишин Г.В.: 
Кожна з форм фінансової звітності надає відповідну інформацію. Форма №1. Баланс - 

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. 
Структуру балансу на 31.12. 2010р. 

 
Актив Сума 

тис.грн. 
Пасив Сума тис.грн. 

 
 

На На  
 

На На 
 початок кінець  початок кінець 
 року року  року року 

І. Необоротні 
активи 

9949 9672 І. Власний капітал 8736 12771 

ІІ. Оборотні активи 1697 4090 11. Забезпечення наступних 
витрат і платежів 
Витрат і платежів 

0 0 

Ш. Витрати 
майбутніх періодів 

4 5 Ш. Довгострокові 
зобов'язання 

0 0 

   ІV. Поточні зобов'язання 2914 996 

   V. Доходи майбутніх періодів 0 0 

Баланс 11
650 

1
3767 

Баланс 11650 13767 
Серед активів товариства на кінець звітного 2010 року більшу частину (83,0%) становлять 

необоротні активи, до них належать: 
- нематеріальні активи              -       9 тис.грн 
- незавершене будівництво   -                831 тис.грн. 
- основні засоби -               8832 тис.грн. 
Оборотні активи, які постійно в русі перетворюються в гроші, складають (29,71 %) і 

включають: 
            - виробничі запаси -                 1323 тис.грн, 

-      товари -                   1045 тис.грн. 
- дебіторська заборгованість: 
                                 за товари, послуги   -     696тис.грн. 
                                   з бюджетом -               321 тис.грн. 
       інша -               93 тис.грн. 
- грошові кошти в національній валюті   - 84  тис.грн. 
- грошові кошти в іноземній валюті         - 512 тис.грн. 
- інші оборотні активи -             16 тис.грн. 
Джерела фінансування активів: власний капітал – 92,77 %, поточні зобов'язання -7,23 % 
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Тобто основне джерело фінансування - власний капітал, складові якого: 
статутний капітал -        57 тис.грн. 
інший додатковий капітал -   10525 тис.грн. 
резервний капітал - 2 тис.грн. 
непокритий збиток -     2187  тис.грн. 
Поточні зобов'язання, до них належать: 
- кредиторська заборгованість в тому числі: 
- за товари, послуги - 151 тис.грн. 
- з бюджетом -        299 тис.грн. 
- зі страхування -        10 тис.грн. 
- з оплати праці -    28 тис.грн. 
- з учасниками -             1 тис.грн. 
- інші поточні зобов'язання -       507 тис.грн. 
За своїми  зобов'язаннями товариство розраховується оборотними   коштами та джерелами 

формування, яких є власні обігові кошти. 
Валюта балансу на кінець звітнього 2010 року рівна 13 767 тис.грн. 
Форма №2. Звіт про фінансові результати , що показує доходи, витрати, прибутки і збитки від 

діяльності підприємства за період часу між двома балансами   та показує чи ефективно 
використовуються активи, наскільки результативно реалізується основна мета товариства -
отримання прибутку, а за рахунок цього зростання добробуту власника (акціонерів). 

 
                                       Структура звіту про фінансові результати За 2010 рік 
 
                                                                                              Тис.грн. 
1. Виручка від реалізації товарів, робіт, послуг 17529 
2. ПДВ,акцизний збір, інші вирахування з доходу 1781 
3. Собівартість реалізованої продукції (робіт, послуг)                     6073 
4. Валовий прибуток                                                                   9675 
5. Інші операційні доходи 12731 
6. Адміністративні, збутові та інші операційні витрати            17144                 
7. Фінансові результати (прибуток) від операційної 
       діяльності 5262 
8. Фінансові та інші доходи 33 
9. Фінансові та Інші витрати 27 
10. Фінансові результати (прибуток) від 
       звичайної діяльності до оподаткування                                5268  
       11   Податок на прибуток 1233 
       12Фінансові результати (прибуток) від 
       звичайної діяльності 4035  
13. Чистий прибуток    4035 
Фінансові результати від звичайної діяльності охоплюють доходи з витратами за операційною, 

фінансовою діяльністю 
А чистий прибуток - це залишок після сплати усіх податків, який належить товариству і 

рівний 4035 тис.грн. 
Форма №3. Звіт про рух грошових коштів, який інформує про наявність, джерела та 

надходження коштів в товаристві за звітний період та підтверджує залишок коштів на початок та 
кінець звітного 2010 року коштів 49  тис.грн. і 596 тис.грн. відповідно. 

Форма №4. Звіт про власний капітал, розкриває види власного капіталу та зміни, що в 
ньому відбувається протягом звітного 2010 року, та підтверджує збільшення статті в балансі 
„нерозподілений прибуток" на суму чистого прибутку 4035   тис.грн. 

Форма №а5.   Примітки до фінансових   звітів деталізують та обґрунтовують окремі статті 
фінзвІтності, а також відображають інші   відомості, надання, яких передбачено бухстандартами. 

Фінансова звітність ВАТ за 2010 рік додається до   протоколу зборів, завірена аудитором.  
Отже, кожна форма фінзвІтності надає інформацію про різні аспекти діяльності 

підприємства доповнює одна одну. 
Фінансова звітність  перевірялась    ревізійною  комісією,  незалежним  аудитором, 

прийнята управлінням фінансів і бухобліку Держкомстату у Львівській області. 
 
Голову зборів Ткач М.М.: 
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Запропонувала проголосувати за затвердження річного балансу Товариства за 2010 р. 
(валюта балансу 13767  тис. грн.) і звіту про фінансові результати за 2010 рік (прибуток в сумі 
4035 тис. грн.) 

Інших пропозицій не поступило. 
 
Голосували за затвердження річного балансу ВАТ „Львівресурси" за 2010 р. (валюта 

балансу 13767 тис. грн.) і звіту про фінансові результати за 2010 рік (прибуток в сумі 4035 тис. 
грн.). 

Голова лічильної комісії Рабій О.В. оголосила результати голосування: 
За: - 863096 голосів; 
Проти: -немає 
Утримались: -немає 
Не брали участі у голосуванні: -нємає 
Рішення прийнято одноголосно. 
• Вирішили: 
Затвердити річний баланс ВАТ „Львівресурси" за 2010 р. (валюта балансу 13767 тис. 

грн.) і звіт про Фінансові результати за 2010 рік (прибуток в сумі 4035 тис, грн.) 
 
Слухали: 
Голову зборів Ткач М.М.: 
Повідомила про перехід до розгляду шостого питання порядку денного зборів. 
 
 

3 ШОСТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО - 
ЗАТВЕРДЖЕННЯ РОЗПОДІЛУ ПРИБУТКУ ЗА 2010 РІК 

 
Слухали: 
Голову зборів Ткач М.М.: 
Надала слово для доповіді щодо розподілу прибутку за 2010 рік головному бухгалтеру 

Михайлишин Г.В. 
 
Головного бухгалтера Михайлишин Г.В.: 
Проінформувала, що у результаті фінансово-господарської діяльності ВАТ одержано 

чистого прибутку за 2010 рік в сумі 4035 тис.грн. Основне ,що турбує акціонерів -це виплата 
дивідендів.  Дивіденди -це частина прибутку акціонерного товариства,що виплачується 
акціонеру на одну належну йому акцію , і можуть складати не більше 25% від чистого чи 
/нерозподіленого/ прибутку. Перед нами стоїть задача спочатку покрити збитки минулих років, 
які ми вже щорічно ряд років покриваємо, а для цього необхідно  прибутку в сумі 1848 тис. грн. 
Надалі залишається в нашому розпорядженні  нерозподілений прибуток в сумі 2мл. 187 
тис.грн.,а  отже  з них 25% , які можна використовувати для виплати дивідендів, а це  становить 
від даної суми  546,75 тис.грн., що дає можливість нарахувати дивідендів у розмірі 0, 48 грн. на 
одну акцію. Таким чином, сума дивідендів буде незначною. Запропонувала  затвердити розподіл 
та використання одержаного чистого прибутку за 2010 рік наступним чином: 1. суму прибутку в 
розмірі 1848  тис.грн. скерувати на покриття  збитків минулих років; 2. суму прибутку в розмірі 
2187 тис.грн. скерувати  на розвиток діяльності Товариства. 

 
Акціонера Морозова А.І.: 
Треба організувати зібрання по можливості всіх акціонерів та проводити збори акціонерів 

у м. Львові у вихідні дні, так як у робочі дні багато акціонерів працюють, тому не з'являються і 
тоді не витрачатимуться додаткові кошти на доїзди. 

 
Слухали  
Генерального директора Хавку П.П. 
Вказав, що над цим питанням попрацює керівництво Товариства та  внесуть пропозиції і 

надалі будемо працювати щоб на наступний рік вже мати прибуток, що дозволить виплатити 
дивіденди та забезпечити розвиток Товариства. 

 
Запитань, зауважень та пропозицій щодо розподілу та використання чистого прибутку за 

2010 рік не надійшло. 
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Голову зборів Ткач М.М.: 
Поставила питання на голосування. 
 
Голосували за затвердження розподілу та використання одержаного чистого прибутку за 

2010 рік наступним чином: 1. суму прибутку в розмірі 1848  тис.грн. скерувати на покриття  
збитків минулих років; 2. суму прибутку в розмірі 2187 тис.грн. скерувати  на розвиток 
діяльності Товариства. 

Голова лічильної комісії Рабій О.В. оголосила результати голосування: 
За: - 863096 голосів; 
Проти:      -немає 
Утримались: -немає 
Не брали участі у голосуванні: -нємає 
Рішення прийнято одноголосно. 
• Вирішили: 
Затвердити розподіл та використання одержаного чистого прибутку за 2010 рік 

наступним чином: 1. суму прибутку в розмірі 1848  тис.грн. скерувати на покриття  збитків 
минулих років; 2. суму прибутку в розмірі 2187 тис.грн. скерувати  на розвиток діяльності 
Товариства. 

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

 
 

З СЬОМОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО – 
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 
 
Слухали: 
Голову зборів Ткач М.М.: 
У зв'язку з набуттям чинності з 29.04.2009 р. Закону України "Про акціонерні товариства", 

нормами якого встановлено обов’язковість існування акцій акціонерного товариства виключно у 
бездокументарній формі, виникла необхідність в прийнятті рішення про дематеріалізацію 
простих іменних акцій Товариства. На минулих загальних зборах акціонерів це питання вже 
піднімалося та повідомлялося про необхідність такого переходу акцій в бездокументарну форму. 
Однак, зборами 07.10.2010 р. рішення не прийнято та вирішено розгляд даного питання щодо 
переведення акцій Товариства з документарної форми існування у бездокументарну, відкласти 
на три роки. Проте, законодавець в Законі "Про акціонерні товариства" зобов’язує всі акціонерні 
товариства (п. 5 розд. 17)  створені до набрання чинності цим Законом привести  у відповідність 
із нормами цього Закону Статути та внутрішні положення не пізніше ніж протягом двох років з 
дня набрання чинності цим Законом. Відповідно, 01.02.2011 р. Радою товариства прийнято 
рішення про повторне  винесення питань щодо приведення діяльності Товариства до норм 
Закону "Про акціонерні товариства", у тому числі щодо дематеріалізації акцій, визначення 
дипозитарію, зберігача, зміни найменування, затвердження змін до статуту. Таким чином вказані 
питання були внесені до порядку денного зборів. Прошу зважити на необхідність приведення 
діяльності товариства до норм Закону "Про акціонерні товариства" та прийняти відповідні 
рішення. Представила рішення про дематеріалізацію випуску акцій Товариства (додається). 
Запропонувала проголосувати за переведення випуску акцій Товариства з документарної форми 
існування в бездокументарну форму (дематеріалізація випуску) та затвердження Рішення про 
дематеріалізацію випуску акцій. 

 
Представника  акціонерів Скучинську О.Ю.: 
Як представник акціонерів ,що володіють  значною часткою акцій ВАТ знову і знову  

заявляю, що процес переведення  в бездокументарну форму акцій спрямований на те, щоб 
позбавити  прав як дрібних так і крупних акціонерів реальної можливості контролювати наявну 
власність, а надалі і повністю позбавити їх майна –акцій , бо ж не завжди в змозі з'явитись 
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акціонер до зберігача щодо продовження договору, а може і укладення. Нестабільність 
фінансових установ та й окремих зберігачів, ліцензії, які закупили на 5 років теж може призвести 
до втрати акцій при банкрутстві чи ліквідації зберігача, а членам Ради товариства категорично 
забороняємо  приймати рішення щодо питання дематеріалізаціїї без рішень зборів акціонерів  
навіть всупереч законодавства України . 

 
Акціонера Киризюк Є.П.: 
Сказала, що в даний час сертифікат на володіння акціями у неї на руках, а при переведенні 

в бездокументарну форму, вона не буде мати документа про свою власність – категорично проти  
такого переведення. 

 
Представника  акціонера Чопик З.А.: 
Ми вже розглядали це питання, і знову пропоную зняти з порядку денного дане питання. 

Держава  видала нам законні сертифікати, навіщо знову витрачати державні кошти на програмне 
забезпечення, ведення нової форми реєстру, депозитарій десь в Києві, ми не довіримо банкам та 
окремим товариствам-зберігачам. 

 
Акціонера Беня З. (запізнився на реєстрацію, допущений на збори, без права голосу): 
Акціонери, голосуйте тільки проти дематеріалізації, проти переходу на бездокументарну 

форму  та й при перейменуванні у ПАТ чи інші форми  в законодавстві  встановлено  різні 
критерії відповідальності за  збитки підприємства навіть власним майном акціонерів. 

 
Інших пропозицій не поступило. 

Голову зборів Ткач М.М.: 
Поставила питання на голосування. 
 
Голосували за переведення випуску акцій Товариства з документарної форми існування в 

бездокументарну форму (дематеріалізація випуску) та затвердження Рішення про 
дематеріалізацію випуску акцій. 

Голова лічильної комісії Рабій О.В. оголосила результати голосування: 
За: - 1501 голосів 
Проти: -860029 
Утримались: -1506 
Не брали участі у голосуванні: -нємає 
Рішення не прийнято. 
 
Слухали: 
Голову зборів Ткач М.М.: 
Повідомила, що питання про затвердження депозитарію, який буде обслуговувати випуск 

акцій, умов договору; затвердження зберігача, у якого будуть відкриватись рахунки власникам 
акцій, умов договору; про припинення дії договору на ведення реєстру, укладеного з 
реєстроутримувачем; визначення способу персонального повідомлення акціонерів про 
дематеріалізацію – зумовлені попереднім питанням про переведення випуску іменних  акцій  
Товариства з документарної форми існування у бездокументарну форму існування – витікають із 
питання про переведення випуску іменних  акцій  Товариства  з документарної форми існування 
у бездокументарну форму існування, яке не було прийнятим, у зв'язку із чим пропонувала  зняти 
їх з розгляду та голосування. 

 
Присутні висловились на підтримку пропозиції. 
 
Голосували за зняття з розгляду та голосування наступних питань порядку денного: про 

затвердження депозитарію, який буде обслуговувати випуск акцій, умов договору; затвердження 
зберігача, у якого будуть відкриватись рахунки власникам акцій, умов договору; про 
припинення дії договору на ведення реєстру, укладеного з реєстроутримувачем; визначення 
способу персонального повідомлення акціонерів про де матеріалізацію. 

Голова лічильної комісії Рабій О.В. оголосила результати голосування: 
За: - 863096 голосів; 
Проти: -немає; 
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Утримались: -немає; 
Не брали участі у голосуванні: -немає 
Рішення прийнято одноголосно. 
• Вирішили: 
Зняти з розгляду та голосування наступні питання порядку денного: про 

затвердження депозитарію, який буде обслуговувати випуск акцій, умов договору; 
затвердження зберігача, у якого будуть відкриватись рахунки власникам акцій, умов 
договору; про припинення дії договору на ведення реєстру, укладеного з 
реєстроутримувачем; визначення способу персонального повідомлення акціонерів про де 
матеріалізацію. 

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

З ДЕСЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО – 
ПРО ЗМІНУ НАЙМЕНУВАННЯ ТОВАРИСТВА 

У ЗВ'ЯЗКУ З ПРИВЕДЕННЯМ ЙОГО У ВІДПОВІДНІСТЬ ДО 
ЗАКОНУ УКРАЇНИ "ПРО АКЦІОНЕРНІ ТОВАРИСТВА" 

 
Слухали: 
Голову зборів Ткач М.М.: 
Повідомила, що згідно вимог Закону "Про акціонерні товариства", наше Товариство 

повинне бути перейменованим у Публічне акціонерне товариство. Запропонувала проголосувати 
за зміну найменування Відкритого акціонерного товариства "Львівська товарно – сировинна 
фірма "Львівресурси" на Публічне акціонерне товариство "Львівська товарно – сировинна фірма 
"Львівресурси". 

 
Представника акціонера Рабій О.В.: 
Згідно діючого законодавства   при приватизації  у 90-х роках  при   перетворенні 

підприємства у форму ВАТ стали повноправними наступниками колишніх державних 
підприємств. Отже право користування майном та земельними ділянками, які перебували в 
постійному користуванні колишніх державних підприємств перейшло до ВАТ. І діяло до 
01.01.2002 року,  коли набув чинності новий ЗК. Це означає, що з 01.01.2002 року  ми ніби не 
маємо права на отримання земельних ділянок у постійне користування, а треба оформляти 
оренду або ставати власником – викупляти земельну ділянку. Конституційний Суд надалі 
роз'яснював, що це не стосується права користування земельною ділянкою, що набуте до 
введення в дію ст.92 ЗК. Таким чином, постійним землекористувачам не гарантована можливість 
зміни законно набутого права  за сприяння і за рахунок держави, яка є ініціатором цих змін 
тобто при зміні назви ВАТ на ПАТ призводить до переоформлення всіх установчих документів, 
ліцензій, які вже держава надає можливість безоплатно  провести, але порядок переоформлення 
документів на землю - ще законодавчо не врегульований, відсутній чіткий  механізм, а тому 
пропоную голосувати проти зміни найменування Товариства з ВАТ на ПАТ. 

Інших пропозицій не поступило. 
 
Голосували за зміну найменування Відкритого акціонерного товариства "Львівська 

товарно – сировинна фірма "Львівресурси" на Публічне акціонерне товариство "Львівська 
товарно – сировинна фірма "Львівресурси". 

Голова лічильної комісії Рабій О.В. оголосила результати голосування: 
За: - 1501 голосів 
Проти: -860029 
Утримались: -1506 
Не брали участі у голосуванні: -нємає 
Рішення не прийнято. 
 
Слухали: 
Голову зборів Ткач М.М.: 
Повідомила, що питання порядку денного 11 – "Про внесення змін до Статуту Товариства" 
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та 12 – "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" 
безпосередньо пов’язані та випливають із питань порядку денного щодо дематеріалізації 
випуску акцій та зміни найменування Товариства, щодо яких рішення не прийнято. Відповідно, 
рішення по 11 та 12 питання порядку денного приймати неможливо. У зв'язку із чим 
запропонувала зняти з розгляду та голосування одинадцяте та дванадцяти питання порядку 
денного зборів. 

Присутні висловилися за пропозицію. 
Інших пропозицій не поступило. 
 
Голосували за зняття з розгляду та голосування одинадцятого та дванадцятого питань 

порядку денного зборів. 
Голова лічильної комісії Рабій О.В. оголосила результати голосування: 
За: - 863096 голосів; 
Проти: -немає; 
Утримались: -немає; 
Не брали участі у голосуванні: -немає 
Рішення прийнято одноголосно. 
• Вирішили: 
Зняти з розгляду та голосування одинадцяте та дванадцяте питання порядку денного 

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

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

 


