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ПППУУУБББЛЛЛІІІЧЧЧНННЕЕЕ    АААКККЦЦЦІІІОООНННЕЕЕРРРНННЕЕЕ    ТТТОООВВВАААРРРИИИСССТТТВВВООО    «««ІІІСССКККРРРААА»»»   

ПРОТОКОЛ № 24 
ЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ 

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ІСКРА» 
(Код ЄДРПОУ 00214244) 

 
27 квітня 2016 року     м. Львів, 79066, вул. Вулецька, 14 
 
Дата, час і місце проведення загальних зборів: 
27 квітня 2016 року о 10:00, 79066, м. Львів, Вулецька, 14, 2-й поверх актовий зал 
(початок реєстрації акціонерів для участі у зборах о 09:00, закінчення реєстрації о 

09:50) 
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 
24 година 00 хвилин 21 квітня 2016 року 

 
СЛУХАЛИ: 
Голову Реєстраційної комісії – Манівську Лілію Романівну, яка повідомила про загальну 

кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій Товариства, що зареєструвалися для 
участі у Загальних зборах. 

Станом на 10.00 год. 27.04.2016 року на чергових Загальних зборах акціонерів 
зареєструвались: 

3 фізичні особи, які володіють 842 460 голосуючими акціями, що становить 4,68 відсотка 
від голосуючих акцій Товариства, окрім того 4 акціонера, акції яких є неголосуючими. 

10 юридичних осіб (їх представників), які володіють 17 011 522 голосуючими акціями, 
що становить 94,57 відсотків від голосуючих акцій Товариства. (Додаток № 16) 

 
Всього на Загальних зборах акціонерів ПАТ «Іскра» зареєстровано 13 акціонерів, які 

володіють 17 853 982 голосуючими акціями, що становить 99,26 відсотків від загальної 
кількості голосуючих акцій Товариства. 

Всього зареєстровано та видано 13 бюлетенів. 
 
Кворум загальних зборів: 
99,26 (дев’яносто дев’ять двадцять шість) відсотків від загальної кількості 

голосуючих акцій Товариства. 
 
Згідно ст. 41 Закону України «Про акціонерні товариства» та на підставі Протоколу 

реєстраційної комісії (Додаток № 1) Загальні збори акціонерів ПАТ «Іскра» визнаються 
правомочними і оголошуються відкритими. 

 
 
1. Питання № 1 Порядку денного: Обрання голови та членів лічильної комісії загальних 

зборів акціонерів товариства. 
Для підрахунку голосів на Загальних зборах Генеральний директор – Голова правління 

Костів Мирон Андрійович пропонує обрати лічильну комісію у складі 3-ох осіб: 
1. Манівська Л. Р. – голова лічильної комісії; 
2. Лозицький С.О. – член лічильної комісії; 
3. Клепач М.Б. – член лічильної комісії; 
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Проект рішення: Обрати до лічильної комісії наступних кандидатів: Манівську 
Лілію Романівну – Голова, Лозицького Станіслава Олеговича та Клепач Марію 
Богданівну – члени лічильної комісії. 

Акціонери голосують бюлетенем №1 
Результат голосування: 
«ЗА» проголосувало 17 853 982 простих іменних акцій ПАТ «Іскра» (далі – Товариство), 

що складає 100 відсотків від кількості акцій Товариства, зареєстрованих для участі у 
Загальних зборах та 99,26 відсотків від загальної кількості голосуючих акцій Товариства. 

«ПРОТИ» проголосувало 0 простих іменних акцій, що складає 0 відсотків від кількості 
акцій Товариства, зареєстрованих для участі у Загальних зборах. 

«УТРИМАЛИСЬ» проголосувало 0 простих іменних акцій, що складає 0 відсотків від 
кількості акцій Товариства, зареєстрованих для участі у Загальних зборах. 

«НЕ ГОЛОСУВАЛО» проголосувало 0 простих іменних акцій, що складає 0 відсотків від 
кількості акцій Товариства, зареєстрованих для участі у Загальних зборах. 

Загальні збори ухвалили: 
Обрати до лічильної комісії Манівську Лілію Романівну – голову, Лозицького 

Станіслава Олеговича та Клепач Марію Богданівну членами лічильної комісії (Додаток 
№ 6 (Протокол Лічильної комісії Бюлетень № 1)). 

 
 
2. Питання № 2 Порядку денного: Обрання голови та секретаря загальних зборів 

акціонерів Товариства. 
Для ведення Загальних зборів акціонерів Генеральний директор – Голова правління 

Костів Мирон Андрійович пропонує обрати Голову та секретаря Загальних зборів акціонерів: 
Дацюка Михайла Михайловича – головою, Федоренко Людмилу Станіславівну – 
секретарем. 

Проект рішення: Обрати головою Загальних зборів акціонерів товариства Дацюка 
Михайла Михайловича, секретарем - Федоренко Людмилу Станіславівну. 

Акціонери голосують бюлетенем № 2 
Результат голосування: 
«ЗА» – 17 853 982 голосуючих акцій ПАТ «Іскра» (далі – Товариство), що складає 100 

відсотків від кількості голосуючих акцій Товариства, зареєстрованих для участі у Загальних 
зборах та 99,26 відсотків від загальної кількості голосуючих акцій Товариства. 

«ПРОТИ» проголосувало 0 простих іменних акцій, що складає 0 відсотків від кількості 
акцій Товариства, зареєстрованих для участі у Загальних зборах. 

«УТРИМАЛИСЬ» проголосувало 0 простих іменних акцій, що складає 0 відсотків від 
кількості акцій Товариства, зареєстрованих для участі у Загальних зборах. 

«НЕ ГОЛОСУВАЛО» проголосувало 0 простих іменних акцій, що складає 0 відсотків від 
кількості акцій Товариства, зареєстрованих для участі у Загальних зборах. 

Загальні збори ухвалили: 
Обрати головою Загальних зборів акціонерів товариства Дацюка Михайла 

Михайловича та секретарем – Федоренко Людмилу Станіславівну (Додаток № 7 
(Протокол Лічильної комісії Бюлетень № 2)). 

 
СЛУХАЛИ: 
Голову Загальних зборів акціонерів Дацюка Михайла Михайловича, який зачитав 

порядок денний Загальних зборів акціонерів Товариства: 
ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 
1. Обрання голови та членів лічильної комісії загальних зборів акціонерів товариства. 
2. Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів товариства. 
3. Затвердження регламенту Загальних зборів акціонерів Товариства. 
4. Звіт Генерального директора – Голови правління про господарську діяльність 

Товариства за 2015 рік та визначення основних напрямків діяльності на 2016 рік. Прийняття 
рішення за наслідками розгляду звіту.  
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5. Звіт Наглядової Ради. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. 
6. Звіт Ревізійної комісії. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. 
7. Затвердження річного звіту Товариства та розподіл прибутку (збитків) Товариства з 

урахуванням вимог, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства». 
8. Припинення повноважень та обрання членів Наглядової ради Товариства. 
 
Порядок денний Загальних зборів акціонерів затверджений на засіданні Наглядової Ради 

Публічного акціонерного товариства «Іскра» (Протокол б/н від 26.02.2016 року). 
Повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного 

товариства «Іскра» та Порядок денний друкувалися у щоденному офіційному друкованому 
виданні «Відомості НКЦПФР» за № 57 (2311) від 24.03.2016 року. 

 
 
3. Питання № 3 Порядку денного: Затвердження регламенту Загальних зборів акціонерів 

Товариства. 
СЛУХАЛИ: 
Голову Загальних зборів акціонерів Дацюка Михайла Михайловича, який запропонував 

проект Регламенту Загальних зборів акціонерів Товариства. 
Проект рішення: Затвердити регламент Загальних зборів акціонерів товариства: 

Питання порядку денного Виділений час  
1 10:00  - 10:05 
2 10:05 – 10:10 
3 10:10 – 10:15 
4 10:15 – 10:40 
5 10:40 – 10:50 
6 10:50 – 11:00 
7 11:00 – 11:10 

Виступ акціонерів  
(до 3 хв.) 11:10 – 11:40 

8 11:40 – 11:45 
Акціонери голосують бюлетенем № 3 
Результат голосування: 
«ЗА» – 17 853 982 голосуючих акцій ПАТ «Іскра» (далі – Товариство), що складає 100 

відсотків від кількості голосуючих акцій Товариства, зареєстрованих для участі у Загальних 
зборах та 99,26 відсотків від загальної кількості голосуючих акцій Товариства. 

«ПРОТИ» проголосувало 0 простих іменних акцій, що складає 0 відсотків від кількості 
акцій Товариства, зареєстрованих для участі у Загальних зборах. 

«УТРИМАЛИСЬ» проголосувало 0 простих іменних акцій, що складає 0 відсотків від 
кількості акцій Товариства, зареєстрованих для участі у Загальних зборах. 

«НЕ ГОЛОСУВАЛО» проголосувало 0 простих іменних акцій, що складає 0 відсотків від 
кількості акцій Товариства, зареєстрованих для участі у Загальних зборах. 

Загальні збори ухвалили: 
Затвердити регламент Загальних зборів акціонерів Товариства (Додаток № 8 

(Протокол Лічильної комісії Бюлетень № 3)). 
 
 
4. Питання № 4 Порядку денного: Звіт Генерального директора – Голови правління про 

господарську діяльність Товариства за 2015 рік та визначення основних напрямків діяльності 
на 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. 

СЛУХАЛИ: 
Генерального директора Костіва Мирона Андрійовича, який зачитав Звіт про 

господарську діяльність Товариства за 2015 рік (Додаток № 2), та запропонував затвердити 
його і визначити основні напрямки діяльності на 2016 рік. 
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Проект рішення: Затвердити звіт Генерального директора – Голови правління про 
господарську діяльність Товариства за 2015 рік та визначення основних напрямків 
діяльності на 2016 рік. 

Акціонери голосують бюлетенем № 4 
Результат голосування: 
«ЗА» – 17 853 982 голосуючих акцій ПАТ «Іскра» (далі – Товариство), що складає 100 

відсотків від кількості голосуючих акцій Товариства, зареєстрованих для участі у Загальних 
зборах та 99,26 відсотків від загальної кількості голосуючих акцій Товариства. 

«ПРОТИ» проголосувало 0 простих іменних акцій, що складає 0 відсотків від кількості 
акцій Товариства, зареєстрованих для участі у Загальних зборах. 

«УТРИМАЛИСЬ» проголосувало 0 простих іменних акцій, що складає 0 відсотків від 
кількості акцій Товариства, зареєстрованих для участі у Загальних зборах. 

«НЕ ГОЛОСУВАЛО» проголосувало 0 простих іменних акцій, що складає 0 відсотків від 
кількості акцій Товариства, зареєстрованих для участі у Загальних зборах. 

Загальні збори ухвалили: 
Затвердити звіт Генерального директора – Голови правління про господарську 

діяльність Товариства за 2015 рік та визначення основних напрямків діяльності на 2016 
рік. ((Додаток № 9 (Протокол Лічильної комісії Бюлетень № 4)). 

 
 
5. Питання № 5 Порядку денного: Звіт Наглядової Ради. Прийняття рішення за 

наслідками розгляду звіту. 
СЛУХАЛИ: 
Члена Наглядової Ради представника Росінанте Ентерпрайзес Лімітед - Козіброду 

Ярослава Івановича, який зачитав звіт Наглядової Ради (Додаток № 3) та запропонував 
Загальним зборам затвердити його. 

Проект рішення: Затвердити звіт Наглядової Ради. 
Результат голосування: 
«ЗА» – 17 853 982 голосуючих акцій ПАТ «Іскра» (далі – Товариство), що складає 100 

відсотків від кількості голосуючих акцій Товариства, зареєстрованих для участі у Загальних 
зборах та 99,26 відсотків від загальної кількості голосуючих акцій Товариства. 

«ПРОТИ» проголосувало 0 простих іменних акцій, що складає 0 відсотків від кількості 
акцій Товариства, зареєстрованих для участі у Загальних зборах. 

«УТРИМАЛИСЬ» проголосувало 0 простих іменних акцій, що складає 0 відсотків від 
кількості акцій Товариства, зареєстрованих для участі у Загальних зборах. 

«НЕ ГОЛОСУВАЛО» проголосувало 0 простих іменних акцій, що складає 0 відсотків від 
кількості акцій Товариства, зареєстрованих для участі у Загальних зборах. 

Загальні збори ухвалили: 
Затвердити звіт Наглядової Ради ((Додаток № 10 (Протокол Лічильної комісії 

Бюлетень № 5)). 
 
 
6. Питання № 6 Порядку денного: звіт Ревізійної Комісії за підсумками перевірки 

діяльності Товариства у 2015 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. 
СЛУХАЛИ: 
Голову Ревізійної комісії Лелюха Петра Івановича, який зачитав Звіт Ревізійної Комісії 

(Додаток № 4) та запропонував Загальним зборам затвердити його. 
Проект рішення: Затвердити звіт Ревізійної комісії. 
Акціонери голосують бюлетенем № 6 
Результат голосування: 
«ЗА» – 17 853 982 голосуючих акцій ПАТ «Іскра» (далі – Товариство), що складає 100 

відсотків від кількості голосуючих акцій Товариства, зареєстрованих для участі у Загальних 
зборах та 99,26 відсотків від загальної кількості голосуючих акцій Товариства. 
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«ПРОТИ» проголосувало 0 простих іменних акцій, що складає 0 відсотків від кількості 
акцій Товариства, зареєстрованих для участі у Загальних зборах. 

«УТРИМАЛИСЬ» проголосувало 0 простих іменних акцій, що складає 0 відсотків від 
кількості акцій Товариства, зареєстрованих для участі у Загальних зборах. 

«НЕ ГОЛОСУВАЛО» проголосувало 0 простих іменних акцій, що складає 0 відсотків від 
кількості акцій Товариства, зареєстрованих для участі у Загальних зборах. 

Загальні збори ухвалили: 
Затвердити звіт Ревізійної комісії. ((Додаток № 11(Протокол Лічильної комісії 

Бюлетень № 6)). 
 
 
7. Питання № 7 Порядку денного: Затвердження річного звіту Товариства та розподіл 

прибутку (збитків) Товариства з урахуванням вимог, передбачених Законом України «Про 
акціонерні товариства». 

СЛУХАЛИ: 
Фінансового директора – Головного бухгалтера Хамуляк Богдану Богданівну, яка 

зачитала Річний звіт Товариства (Додаток № 5) та запропонувала збитки, отримані у 2015 
році, покрити за рахунок доходів майбутніх періодів.  

Проект рішення: Затвердити річний звіт Товариства. Збитки, отримані у 2015 році, 
покрити за рахунок доходів майбутніх періодів. 

Акціонери голосують бюлетенем № 7 
Результат голосування: 
«ЗА» – 17 853 982 голосуючих акцій ПАТ «Іскра» (далі – Товариство), що складає 100 

відсотків від кількості голосуючих акцій Товариства, зареєстрованих для участі у Загальних 
зборах та 99,26 відсотків від загальної кількості голосуючих акцій Товариства. 

«ПРОТИ» проголосувало 0 простих іменних акцій, що складає 0 відсотків від кількості 
акцій Товариства, зареєстрованих для участі у Загальних зборах. 

«УТРИМАЛИСЬ» проголосувало 0 простих іменних акцій, що складає 0 відсотків від 
кількості акцій Товариства, зареєстрованих для участі у Загальних зборах. 

«НЕ ГОЛОСУВАЛО» проголосувало 0 простих іменних акцій, що складає 0 відсотків від 
кількості акцій Товариства, зареєстрованих для участі у Загальних зборах. 

Загальні збори ухвалили: 
Затвердити річний звіт Товариства. Збитки, отримані у 2015 році, покрити за 

рахунок доходів майбутніх періодів. ((Додаток № 12 (Протокол Лічильної комісії Бюлетень 
№ 7)). 

 
 
8. Питання № 8 Порядку денного: Припинення повноважень та обрання членів 

Наглядової ради. 
СЛУХАЛИ: 
Представника члена Наглядової ради Росінанте Ентерпрайзес Лімітед - Козіброду 

Ярослава Івановича, який запропонував припинити повноваження членів Наглядової Ради у 
складі юридичних осіб: Сіфонт Холдінгс Лімітед, Кріскон Лімітед, Росінанте Ентерпрайзес 
Лімітед, та обрати трьох членів Наглядової Ради серед наступних трьох запропонованих 
представників юридичних осіб: 

Зігфрід Бернд Пільц представник акціонера Сіфонт Холдінгс Лімітед, 
Орест Ляйєр представник акціонера Кріскон Лімітед, 
Ярослав Козіброда представник акціонера Росінанте Ентерпрайзес Лімітед. 
Проект рішення: Припинити повноваження членів Наглядової Ради у складі 

юридичних осіб Сіфонт Холдінгс Лімітед, Кріскон Лімітед, Росінанте Ентерпрайзес 
Лімітед та обрати членами Наглядової Ради наступних представників юридичних осіб: 

Зігфрід Бернд Пільц представник акціонера Сіфонт Холдінгс Лімітед, 
Орест Ляйєр представник акціонера Кріскон Лімітед, 
Ярослав Козіброда представник акціонера Росінанте Ентерпрайзес Лімітед. 



 7 

Акціонери голосують бюлетенем № 8 
Результат голосування: 
№ Акціонер Результати голосування 

За Проти Утримався 
1 Зігфрід Бернд Пільц – 

представник акціонера 
Сіфонт Холдінгс Лімітед 

17 853 982 0 0 

2 Орест Ляйєр - 
представник акціонера 
Кріскон Лімітед 

17 853 982 0 0 

3 Ярослав Козіброда - 
представник акціонера 
Росінанте Ентерпрайзес 
Лімітед 

17 853 982 0 0 

Загальні збори ухвалили: 
Припинити повноваження членів Наглядової Ради у складі юридичних осіб: Сіфонт 

Холдінгс Лімітед, Кріскон Лімітед, Росінанте Ентерпрайзес Лімітед та обрати членами 
Наглядової Ради наступних представників юридичних осіб: 

Зігфрід Бернд Пільц представник акціонера Сіфонт Холдінгс Лімітед, 
Орест Ляйєр представник акціонера Кріскон Лімітед, 
Ярослав Козіброда представник акціонера Росінанте Ентерпрайзес Лімітед. 
((Додаток № 14 (Протокол Лічильної комісії Бюлетень № 8)). 

 
 

СЛУХАЛИ: 
Голову Загальних зборів акціонерів п. Дацюка М. М., який прочитав перелік ухвал, 

які прийняли Загальні збори акціонерів, висловив подяку акціонерам, Правлінню, Наглядовій 
раді, Лічильній комісії та всім, хто безпосередньо взяв участь у обговоренні і прийнятті ухвал 
та оголосив чергові Загальні збори акціонерів закритими. 

 
Голова Загальних зборів акціонерів   Дацюк Михайло Михайлович 

 
Секретар Загальних зборів акціонерів    Федоренко Людмила Станіславівна 
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Додаток № 1 
 

ПРОТОКОЛ РЕЄСТРАЦІЙНОЇ КОМІСІЇ 
Загальних зборах акціонерів Публічного акціонерного товариства “Іскра” 

про підсумки реєстрації учасників Загальних зборів 
 

 
Місце проведення: м. Львів, вул. Вулецька,14.    
Дата проведення Загальних зборів: 27 квітня 2016 року. 
Час проведення Загальних зборів: 10:00:00. 
 
Склад реєстраційної комісії: Голова – Манівська Лілія Романівна – в. о. заступника генерального 

директора з правових питань; члени: Лозицький С.О. – юрисконсульт; Клепач М. Б. – молодший 
юрисконсульт. 

 
Час початку реєстрації учасників Загальних зборів: 9.00 год., час закінчення реєстрації: 9.50 год. 
 
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 24 година 00 

хвилин 21 квітня 2016 року. Згідно зазначеного переліку акціонерів загальна кількість голосуючих 
акцій становить 17 987 749 голосів. 

 
Станом на 10.00 год. 27.04.2016 року на чергових Загальних зборах акціонерів зареєструвались: 
3 фізичні особи, які володіють 842 460 голосуючими акціями, що становить 4,68 % від 

голосуючих акцій Товариства, окрім того 4 акціонера, акції яких є неголосуючими. 
10 юридичних осіб (їх представників), які володіють 17 011 522 голосуючими акціями, що 

становить 94,57 % від голосуючих акцій Товариства. 
 
Всього на Загальних зборах акціонерів ПАТ «Іскра» зареєстровано 13 акціонерів, які володіють 

17 853 982 голосуючими акціями, що становить 99,26 % від загальної кількості голосуючих акцій 
Товариства. 

Всього зареєстровано та видано 13 бюлетенів. 
 
Згідно ст. 41 Закону України «Про акціонерні товариства», та на підставі Протоколу 

реєстраційної комісії (Додаток № 1) Загальні збори акціонерів ПАТ «Іскра» визнаються 
правомочними і оголошуються відкритими. 

 

Голова:   Манівська Лілія Романівна     ___________________________ 
 
Члени:   Лозицький С.О. – юрисконсульт   ___________________________ 
 
            Клепач М. Б. – молодший юрисконсульт  ___________________________ 
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Додаток № 2 
Звіт про господарську діяльність Товариства за 2015  

 
Шановні акціонери ПАТ «Іскра» та шановні запрошені, 
  
 У 2015 році було виготовлено лампової продукції: 

Найменування Од.вим. Кількість в % до 
2014р 

в % до 
бюджету 

Лампи  загальн.призначення тис.шт 125487 85% 77% 
ЛЗП  з галог.пальником тис.шт 14 12% 8% 
HID  ( ДНаТ, ДРЛ, спец.лампа) тис.шт 52 23% 44% 
Автолампи  тис.шт 4245 94% 77% 
Мініатюрні лампи тис.шт 96 52%  
Лампа-фара тис.шт 3 64% 49% 
  

З іншої продукції було виготовлено: 
Найменування Од.вим. Кількість в % до 

2014р 
в % до 
бюджету 

Колба млн.шт 309 94% 72% 
Ізоляційне скло тонн 1261 34% 36% 
Цоколь млн.шт 119 77% 63% 
Спіраль млн.шт 161 88% 87% 

 
Обсяг реалізації в 2015р. склав: 

Найменування Од.вим. Сума 
реалізації 

в % до 
2014р 

в % до 
бюджету 

Реалізація всього млн.грн 524 156% 72% 
в т.ч:     
         Лампові джерела світла всього млн.грн 393 152% 82% 
                  в т.ч.              по Україні млн.грн 252 148% 93% 
                                        експорт млн.грн 141 161% 68% 
        Компоненти млн.грн 106 196% 70% 
        Транспортні послуги млн.грн 20,6 96% 42% 
        Оренда млн.грн 3,6 212% 24% 

 
Структура реалізації лампових джерел світла в 2015р: Україна - 64%, експорт - 36%, в 2014р  

було 66% і 32%. 
 
Підприємство здійснює продаж лампових джерел світла та компонентів у 34 країн світу. 

Це – Німеччина, Польща, Азербайджан, Греція, Франція, Литва, Казахстан та інші. 
Збільшення обсягу продажу лампової продукції на експорт було досягнуто за рахунок росту 

продаж у такі країни: 
Країна Кількість  

(тис.шт) 
Обсяг реалізації  

(тис.грн) 
2014р 2015р % до 2014р 2014р 2015р % до 2014р 

Білорусь 0 100 100% 0 304  100% 
Швейцарія 0 31 100% 0 112 100% 
Болгарія 128 264 206% 214 935 438% 
Польща 4 088 10 298 252% 7 524 31 254 415% 
ОАЕ 637 1 386 218% 1 194 3 979 333% 
Росія 15 321 22 540 147% 24 570 59 237 241% 
Нідерланди 45  47 106% 115 123 108% 
Румунія 3 062 3 222 105% 6 737 10 747 160% 
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Водночас зменшення продажу відбулося у такі країни: 

Країна Кількість  
(тис.шт) 

Обсяг реалізації  
(тис.грн) 

2014р 2015р % до 2014р 2014р 2015р % до 2014р 
Словаччина 255 0 100% 397 0 100% 
Азербайджан 5 062 4 322 85% 10 640 13 653 128% 
Грузія 494 368 74% 1 166 1 074 92% 
Франція 125 93 74% 314 331 105% 
Казахстан 2 564 1 621 63% 6 951 6 483 93% 
Молдова 4 007 2 444 61% 7 498 7 943 106% 
Греція 575 335 58% 1 169 1 269 109% 
Литва 5 462 2 645 48% 11 352 8 793 77% 
Чехія 7 006 2 383 34% 14 416 8 118 56% 
Німеччина 759 232 31% 1 922 1 087 57% 

 
Реалізація компонентів у 2015 р. склала 106млн. грн., у тому числі: 

Найменування 2014р. 2015р. % до 2014р. 
к-ть сума 

млн.грн 
к-ть сума 

млн.грн 
по к-ті до суми 

Колба (млн. шт) 138 35,6 192 87,3 139% 246% 
Ізоляційне скло (т) 2872 14,3 1412 13,5 49% 94% 
Спіраль(млн. шт) 7 1,4 5 1,9 77% 135% 
Цоколь(млн. шт) 1 0,3 2 0,6 202% 200% 

 
Не зупиняючись на досягнутому підприємство активно нарощує партнерські відносини з 

різними компаніями світу, від західної Європи до Китаю. 
Однак, на внутрішньому та зовнішньому ринках присутня аналогічна продукція інших 

виробників. В 2015 році збільшився імпорт ламп розжарення. Тому, нам необхідно своєчасно 
реагувати на ринкову ситуацію, зміну цін. Тільки детальний  аналіз ринку дозволить нам не 
допускати падіння рівня виробництва та реалізації продукції ПАТ „Іскра”. 

 
Події  в Україні в 2015р і девальвація гривні  зумовили зростання цін не тільки на товари 

імпортного виробництва, але й на вітчизняні  товари. 
 Ріст цін на основні матеріали (дані наведені без ПДВ) 

Назва матеріалу Один.вим. 
Ціна 
2014р 

Ціна 
2015р Ріст, % 

Дріт стальний нікельований грн/кг 60,6 95,0 57% 
Дріт мідний грн/кг 91,4 153,8 68% 
Дріт платинітовий грн/кг 223,7 434,7 94% 
Феронікелевий дріт грн/кг 225,9 458,7 103% 
Вольфрамовий дріт Ф43 мкм грн/км 35,7 65,5 84% 
Молібденовий дріт грн/кг 636,4 1147,3 80% 
Сірчана кислота грн/кг 1,7 3,0 73% 
Азотна кислота грн/кг 2,3 3,1 38% 
Cтрічка алюмінієва грн/кг 50,43 72,5 44% 
Припій ПОСС 5-2 1,5 грн/кг 74,8 87,0 16% 
Припій ПОСС 25 - 1,5 грн/кг 108,9 188,9 73% 
Папір для гофрування грн/кг 5,0 7,9 58% 
Картон тарний грн/кг 5,2 8,1 56% 

Середня ціна на електроенергію у 2015р становила 1213 грн/тис.кВт год., ріст ціни до 2014р. 
на 28%.  
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Середня ціна на газ у 2015р становила 6415 грн/тис.м³, ріст ціни до 2014р.  - 33 %. 
 
У 2015році витрати на оплату праці становили 76,3 млн. грн, що більше на 13,9  млн. грн або 

на  22% ніж у 2014 році. Середньомісячна зарплата одного працівника в ЕПЗ по товариству склала 
3687 грн., а у 2014 році становила 2751 грн., що відповідає росту 34% до рівня 2014 року.  

 
У 2015 році було сплачено  податків і зборів до державного, місцевого бюджетів та у фонди 

в сумі 61 млн.грн, що на 14.4 млн.грн більше ніж у 2014р. 
 

 Виходячи з цього, перед Товариством стоять наступні завдання: 
- розширення ринків збуту, завоювання нових позицій на споживчому ринку; 
- розширити асортимент продукції, впроваджувати  виробництво  лампи нового покоління, а 

саме світлодіодних джерел світла; 
- підняти продуктивність праці і знизити витрати за рахунок вдосконалення технологій і 

модернізації виробництва. 
   Політика ПАТ «Іскра» в сфері якості спрямована на максимально повне задоволення вимог 
та очікувань споживачів і стабільно високий рівень якості  нашої продукції. 
 Для успішної конкуренції на світовому ринку поряд із світлотехнічними і експлуатаційними 
характеристиками продукції, виникає потреба в зниженні матеріалоємності і витрат виробництва, 
техпереоснащенні і модернізації виробництва.  

 
В 2015р. зроблено: 
 

По складальному виробництву ЛЗП: 
- впроваджений у виробництво техпроцес виготовлення рефлекторних інфрачервоних ламп в 

колбах  R123; 
- впроваджено у виробництво лінія з автоматичним надіванням цоколя л.№49; 
- впроваджено у виробництво виготовлення ламп загального призначення 150 Вт в колбі А60 ; 
- запуск лінії № 64 по виготовленню ламп потужністю 500 Вт; 
- впроваджено у виробництво використання припою зі зменшеним вмістом олова марки 

ПОССу 15-2 замість ПОССу 18-2; 
- впроваджено процес автоматичного пакування ламп у манжети після перевірки на машині 

контролю.  
По виробництву газорозрядних ламп: 

- проведена работа (розроблена конструкція і випробувані дослідні зразки) з підготовки 
виробництва ламп типа ДНаТ (WLS-CITY-TC та WLS-DJ-CITY-CH), призначених для 
ф. «HELIOS»; 

- поставлена перша партія ламп ДРТ 240 на фірму (м. Харків), яка є виробником 
ультрафіолетових опромінювачів і може стати споживачем ламп серії ДРТ на постійній основі; 

- здійснено профілактичний ремонт та модернізацію випробувального обладнання (стендів 
терміну світіння ламп; 

- проведені роботи з освоєння виробництва ламп спеціального призначення типу RVIF3500. 
Лампы поставляются на ф. «S Lamp» (Чехія). 

- проведені роботи з освоєння виробництва ламп спеціального призначення типу ДРТИ3000. 
Лампы реалізуються через ТзОВ «Професійне світло» (м. Київ). 

- проведені роботи з освоєння виробництва кольорових металогалогенних ламп типу ДМТ400/с 
(синя), ДМТ400/з (зелена). 

- проведені роботи з освоєння виробництва ламп ДнаТ 50 та виготовлена перша промислова 
партія в кількості 850 шт. 

- проведені роботи з освоєння виробництва ламп ДНаТ70 та виготовлена перша промислова 
партія в кількості 650 шт. 

- проведені роботи з освоєння виробництва ламп ДНаТ100(Е40) в колбі Т38 та виготовлена 
перша промислова партія в кількості 1150 шт. 
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По виробництву  автоламп: 
- розширили асортимент автолампи , особливо напрямок автомобільні Лед автолампи; 
- освоїли випуск автолампи в блістер ній упаковці; 
- в технологічному процесі виготовлення автоламп перейшли на використання припою з 

меншим вмістом олова , що дало змогу зменшити собівартість автоламп. 
- По лампо-фарі: 
- задоволена потреба в лампах-фарах на ринку України; 
- розширили продажі на ринку Європи. 
- По дзеркалізації колби: 
- модернізували установки напилення колб , що дає можливість напиляти колби всіх діаметрів 

R39, R50, R63, R80, R123; 
- для оперативності переналадок установок виготовили комплекти оснастки на всі типи колб і 

на всі установки напилення. 
- По галогенові лампи: 
- повністю задовільнили потреби відділу продаж в галогенових лампах; 
- постійно підтримуємо в наявності весь асортимент ламп. 

 
По скляному виробництву : 
1. Реконструкція і запуск в роботу трьох верстатів порізки штенгеля з похилим столом (економія 
8%), що дало: 

- підвищено якість різки; 
- збільшено % придатних за рахунок оптимізації довжини трубки; 
- підвищено надійність роботи; 
- оптимізація порізки штенгеля на верстаті із барабаном за рахунок довжини трубки і 

пропусків на відходи (економія 5%). 
 

2. Реконструкція вузла різки на АРТ (економія 2%): 
- заміна конструкції ножа (одностороння заточка), що привело до зменшення сколів (браків); 
- підведення ножа до трубки в момент порізки (зменшення сколів, збільшення терміну роботи 

ножа). 
 
3. Заміна кевларової стрічки на транспортері після печі відпалу на лінії Ріббон на стрічку із 
бавовни: 

- економія коштів у сумі 77 тис. грн. (замінено 7,5 м стрічки, вартість кевларової стрічки 
480$/м, * 22,96=11021 грн/м; вартість бавовняної стрічки 800грн/м (без ПДВ); 

 
4. Підвищено продуктивності Ріббон машини на 5% порівняно з минулим роком. Продуктивність 
праці Ріббон машини у 2013р. склала – 790 тис.шт. на добу, у 2014р. -843 тис. шт. та у 2015р. – 882 
тис. шт., що є на 11,7% більше за 2013р. 
 
5. З метою оптимізації витрат зупинено піч ізоляційного скла. 

 
6. Зниження вартості енергоносіїв за рахунок споживання синтез-газу. У виготовлено 380 тис. м. 
куб синез-газу, собівартість якого складає 222$, середня вартість природного газу у 2015р. склала 
300$, економія = (300-222)*380=29640$. 
 
7. Освоєно новий вид великогабаритної колби Т38 та вдосконалено виробництво  колби R123. 

 
По спіральному виробництву : 

- виготовлено та змонтовано вентиляційну систему над реакторами для травлення спіралей; 
- модернізовано та переоснащено  вентиляційну систему  над ємностями змішування кислот ; 
- проведено реконструкцію системи перекачування відходів травильної суміші на дільницю 

виготовлення молібденової пасти; 
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- впроваджено у серійне виробництво цілий ряд спіралей для ламп спецпризначення для 
фірми Геліос. 

 
По цокольному виробництву : 

- освоєно новий техпроцес виробництва цоколя на пресі АIDA; 
- зменшено норму витрат матеріалів на 1т.шт.цоколів на 17 %; 
- освоєно технологію виплавки алюмінію сплаву АК-12; 
- освоєно технологію виплавки алюмінію сплаву 4710; 
- запущено прес фірми "Тунгсрам" для штампування контактної пластини; 
- розроблено креслення нового 10-и рядного штампу для штампування контактної пластини; 
- відремонтовано компресор "Кайзер". 

 
По картонажному виробництву : 

- здійснений перехід на формат 1950мм замість 2100мм (виробництво гофротари для   
лампового заводу),  не допустили збільшення  втрат при розкрої гофрополотна на  7%; 

- проведені роботи по монтажу окремої вітки паропроводу подачі пари на автоклав, розділили  
паропроводи подачі пари та повернення конденсату між 1-им та 2-им гофропресами - 
оптимізація подачі пари,  зменшення споживання енергоносіїв; 

- відпрацювання та заміна технологічного режиму виготовлення скла рідкого( клею), 
зменшення  використання сілікат-брили  на 3% по року ( 215тис.грн.). 
 

 
 На закінчення доповіді, я хочу сказати про дисципліну на нашому підприємстві. Так, в 2015 
році мали місце випадки прогулів, появи на роботі в нетверезому стані, спроби викрадення майна 
Товариства та інші порушення правил внутрішнього розпорядку з боку працівників. 

За 2015 рік виявлено 235 правопорушень,  в т.ч.: алкогольних 126, крадіжок 48. До 
порушників вжито відповідних заходів. 

Виявлення порушень та запобігання крадіжкам – це позитивна робота служби економічної 
безпеки підприємства.  

 
 2015 рік був важким, але  Товариство зуміло  працювати та розвиватись .  
 На закінчення хочу подякувати усьому трудовому колективу, команді провідних спеціалістів 
за спільну роботу в 2015 році. 
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Додаток № 3 
 

Звіт Наглядової Ради 
 
 Шановні акціонери, гості, колеги! Я з великою приємністю хочу Вас привітати на цих загальних 
зборах акціонерів. Сердечно радий Вас бачити, хочу подякувати генеральному директору, Мирону 
Андрійовичу, за річний звіт, за господарську діяльність товариства в 2015р. В економічному, рік був не 
простий. Потрібно було приложити багато сил для стабілізації виробництва, як на головному офісі так і на 
філіях. Зберегти ринки збуту та продаж нашої продукції на вітчизняних ринках. На жаль, на зарубіжних 
ринках відбувся спад продаж із-за великої конкуренції, прибуток виявився значно меншим, що створило, на 
мою думку, значні фінансові проблеми. В 2016р. покращити продажі  потрібно буде більш активно 
просувати нашу продукцію на зарубіжні ринки і більш агресивно конкурувати із іншими виробниками і 
посередниками світлотехнічної продукції: 
 Звичайно, у 2015році ми покращили асортимент продукції як власного виробництва так і за 
допомогою закупки продукції в інших виробників. Хочу зауважити, що ми значно просунулися у  
виробництві джерел світла для вуличного освітлення. Але «в'яла»  конкуренція  з іншими постачальниками 
цієї продукції, не дозволили нам використати переваги нашого виробництва. 
 Особливо хочу наголосити на розвитку  виробництва та продаж світодіодних ламп. Адміністрацією 
та особисто генеральним директором прикладаються значні зусилля для того, щоб вийти  на світотехнічний 
ринок з  даною  продукцією. 

Напрямок є перспективним і потребує особливої уваги як в освоєнні виробництва так і реалізації. 
Налагодили виробництво ЛЗП у м. Збаражі,   але на жаль, ми не змогли в достатній мірі розвинути 

виробництво і план 20 млн. ламп в рік так і залишився поки що не реалізований. 
В 2015році ми не змогли в достатній мірі розвинути виробництво і  світильників. В цьому напрямку 

ми значно відстаємо від вітчизняних та зарубіжних виробників. 
2015 рік, з фінансової точки зору, був не простим роком, через фінансову ситуацію з продажами 

нашої продукції, ми не могли в повній мірі виплачувати вчасно заробітну плату. Дякую працівникам за 
розуміння та підтримку в цій для нас не простій ситуації. 

У нас багато можливостей для розвитку та росту підприємства. Світло як і хліб є продуктом першої 
необхідності, це є головна наша перевага. Однак, з іншої сторони, кожна структурна одиниця, бізнес 
одиниця, повинна нести відповідальність за свої дії в цей не простий період економічної діяльності нашого 
підприємства, за майбутнє свого сектора в світотехніці.    

Наступні дії матимуть найбільший пріоритет в 2016р., на мою думку. 
1. Покращення фінансового стану. 
2. Збільшення обсягу реалізації продукції, зокрема світодіодної продукції, спеціальних ламп 

вуличного освітлення, автоламп, світильників. 
3. Капітальний ремонт печі варки скла. 
4. Забезпечення виробництва матеріалами та компонентами. На жаль, зазнаємо певних обмежень 

через фінансові трудності, що ускладнює саме виробництво. 
5. Кадрова політика повинна бути як найважливіший ресурс для нашої компанії. Для цього зробити 

все можливе, щоб стабілізувати роботу підприємства на основі омолодження колективу, підбору здібних і 
перспективних працівників. 

Давайте разом працюватимемо на наше спільне благо, на розвиток нашого підприємства. Ще раз 
дякую всім акціонерам за довіру до ПАТ «Іскра», всім колегам дякую за ті успіхи, які були здобуті і в 
непростий 2015рік. А всім Вам особисто бажаю успіхів у всьому, поздоровляю Вас з наступаючим святом 
Воскресіння Христового і бажаю веселих свят. Дякую за увагу. 

 
 
Член  Наглядової Ради 
Представник  за довіреністю    
Козіброда Я.І. 
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Додаток № 4 
ЗВІТ 

про роботу Ревізійної комісії ПАТ „Іскра” та висновки щодо фінансової звітності 
 за 2015 рік. 

 
Протягом звітного року комісія працювала у складі 3-х чоловік. 
Членами Ревізійної комісії є: Лелюх Петро, Фарина Нестор, Шило Галина. 
Порядок роботи, права і обов'язки Ревізійної комісії передбачені „Положенням про Ревізійну комісію 

ПАТ „Іскра””, яке розроблене у відповідності до чинного законодавства, Статуту ПАТ „Іскра” та 
затверджене Наглядовою Радою ПАТ „Іскра”. У своїй роботі Ревізійна комісія ПАТ „Іскра” керувалась 
чинним законодавством, зокрема Законом України „Про господарські товариства”, Статутом ПАТ „Іскра” та 
Положенням про Ревізійну комісію ПАТ „Іскра”. 

За підсумками фінансово-господарської діяльності за рік Ревізійна комісія провела перевірку річних 
звітів і балансів ПАТ „Іскра” за 2015 рік. 

Аналізуючи показники фінансово-господарської діяльності, річні звіти та баланси, Ревізійна комісія 
керувалась встановленим порядком ведення бухгалтерського обліку, формування податкової і статистичної 
звітності, а також Положенням про Ревізійну комісію ПАТ „Іскра”. Було використано квартальні та річні 
фінансові звіти, статистична звітність, декларації і розрахунки по платежах у бюджет та позабюджетні 
фонди, відомості автоматизованого фінансового обліку, вибірково первинні документи. 

 
Фінансова звітність складається з наступних форм: 
 
1. Форма № 1 „Баланс” 
2. Форма № 2 „Звіт про фінансові результати” 
3. Форма №3 „Звіт про рух грошових коштів” 
4. Форма №4 „Звіт про власний капітал” 
5. Форма №5 „Примітки до фінансових звітів” 

 
У процесі аналізу фінансової звітності товариства за 2015 рік виявлені наступні показники: 
 
1.  Зросла дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги на  96% (з 120 356 тис. грн. до 236 325 тис. 
грн.) 
 Також  збільшилась   кредиторська    заборгованість  на  116 749 тис. грн. (що становить 109%  від 
попереднього періоду)    і на кінець року  складає 224 086 тис. грн. 
 
2. Значно зросли короткострокові (в 1,5рази) та довгострокові (в 2рази) кредити банків     і становлять на 
кінець року 303 618 тис. грн. та 237 226 тис. грн. відповідно. 

 
3.  Чистий  дохід  від  реалізації  продукції    (товарів,  робіт,  послуг)   у   порівнянні  з       попереднім роком  
збільшився на 187 973 тис. грн. і становить 523 538 тис. грн. 
 
4.  За  результатами діяльності в 2015р. отримано збиток в сумі 150 253 тис. грн. Причиною таких збитків є 
ріст курсу іноземної валюти, що призвело до виникнення значних курсових різниць по розрахунках з  
контрагентами.  

 
Основні показники статей фінансової звітності: 

 
Показник На початок року На кінець року 
Активи   

Необоротні активи 183487 166881 
Оборотні активи 322701 495734 
Витрати майбутніх періодів 0 0 

Пасиви   
Власний капітал (90571) (240388) 
Забезпечення наступних 
витрат і платежів 

 
0 

 
0 

Довгострокові зобов'язання 114569 241299 
Поточні зобов'язання 482190 661704 
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Валюта балансу 506188 662615 
   
Фінансові результати 2015 рік 2014 рік 
Чистий дохід (виручка) від 
реалізації продукції (товарів, 
робіт, послуг) 

 
 

523538 

 
 

335565 
Собівартість реалізованої 
продукції (товарів, робіт, 
послуг) 

 
 

306282 

 
 

235388 
Чистий прибуток   
Чистий збиток 150253 199445 

 
Отже, провівши перевірку фінансової звітності ПАТ „Іскра” Ревізійна комісія робить висновок про те, 

що фінансова звітність за 2015 рік складена у відповідності до Закону країни „Про бухгалтерський облік та 
фінансову звітність в Україні” від 16.07.1999р. №996-ХІV, Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 
№1 „Загальні вимоги до фінансової звітності”, затвердженого наказом Мінфіну № 87 від 31.03.1999р. та 
інших діючих стандартів бухгалтерського обліку. 

 
 
Лелюх Петро 
 
Фарина  Нестор 
 
Шило Галина 
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Додаток № 5 
Річний Звіт Товариства за 2015 рік 

 
2015рік, з фінансової точки зору, був не простим роком.  
Скоротилися обсяги виробництва в порівнянні з 2014р по: 

1. Лампі  загального призначення - на 15%, або на 23млн.шт; 
2. HID лампі - на 77%, або на 176тис.шт; 
3. Лампо-фарі - на 36%, або на 2 тис.шт; 
4. Автолампі - на 6%  , або на 327 тис.шт. 

Не виконаний Бюджет покращення асортименту продукції за рахунок світлодіодних джерел 
світла.   

В загальному, в грошовому вимірі випуск товарної продукції по ПАТ Іскра в 2015р зріс на 36% 
в порівнянні з 2014р. 

 
 Обсяг реалізації в 2015р становив 524 млн.грн,  що на 188млн.грн або на 56% більше ніж в 

2014р. 
 В тому числі : 

1) реалізація  готової продукції (лампових джерел світла і 
компонентів) – 499млн.грн, проти 312 млн.грн  в 2014р, що складає 60% росту; 

2) реалізація робіт і послуг – 24 млн.грн., що на 1 млн.грн або на 4% більше ніж в 2014р . 
 

В 2015р структура відвантаження товарної продукції становила: 
• Україна (51%); 
• експорт (49%). 

 
Бюджетом на 2015р  запланована  реалізація  готової продукції  в сумі 675млн.грн. Фактичне 

виконання 499млн.грн. Виконання плану реалізації в 2015р загалом -74%, 
 в т.ч.: 

• Україна-93%; 
• експорт-68%; 
• компоненти-69%. 
  

Девальвація гривні спричинила ріст  цін на основні матеріали, енергоносії, послуги, що 
вплинуло на  собівартість продукції. 
Середня собівартість ЛЗП: 

 

2015р 2014р Відх. 
2015р до 

2014р 
Грн./тис.шт Структ., 

% 
Грн./тис.шт Структ., 

% 
сировина і матеріали 857 32% 447 28% 192% 
Енергоносії 562 21% 317 20% 177% 
витрати на оплату праці 322 12% 230 14% 140% 
загальновиробничі витрати  545 20% 332 21% 164% 
Виробнича собівартість 2286 86% 1326 83% 172% 
Адміністративні і витрати на збут 374 14% 277 17% 135% 
Повна собівартість 2661 100% 1603 100% 166% 

Середня собівартість ЛЗП у 2015р зросла на 66%  до собівартості 2014р 
 

    Фонд оплати праці в 2015 році  склав 76,3 млн.грн, в 2014р. – 62,4млн.грн. Витрати на 
оплату праці зросли на 14 млн.грн, або на 22%. 

 В 2015 році середньомісячна зарплата одного працівника в ЕПЗ  по товариству склала 3687 
грн, а у 2014 році становила 2751грн, що відповідає росту 34% до рівня 2014 року. Продуктивність 
праці зросла на 45,6%. 
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У 2015  році було сплачено податків і зборів  до державного, місцевого бюджетів та у фонди 
в сумі  61 млн. грн, що на  14.4 млн.грн більше ніж в 2014р. 

 
На модернізацію та розвиток виробництва в 2015 р. було направлено 6,1 млн. грн.   
Збиток   від фінансово-господарської діяльності за 2015р склав 150 млн.грн,  в тому числі  

248,8млн.грн  збиток від курсових різниць. 
 

 
Показники ліквідності:  
 Оптим

. 
значен
. 

2011 2012 2013 2014 2015 

Коефіцієнт покриття загальної 
ліквідності 

>1 0,99 0,97 1,0 0,67 0,75 

Коефіцієнт  швидкої ліквідності >0,6 0,64 0.60 0,56 0,35 0,43 
Коефіцієнт абсолютної ліквідності 0,2-0,35 0,03 0.02 0,01 0,07 0,05 

 
Отже, підприємство може зіштовхнутися з певними труднощами при виконанні своїх 

фінансових зобов'язань. Управління  ризиком ліквідності  здійснюється  Товариством  
щомісячно за допомогою аналізу  прогнозів грошових потоків Товариства. 
  
Показники фінансової стійкості: 
  Оптим

. 
значен 

2011 2012 2013 2014 2015 

Коефіцієнт автономії (фінансової 
незалежності) >0,5 0,20 0,21 0,22 -0,18 -0,36 
Коефіцієнт фінансової стабільності  >1 0,25 0,26 0,29 -0,15 -0,27 
Коефіцієнт забезпечення власними 
оборотними коштами >0,1 -0,02 -0,09 0,00 -1,03 -0,80 
Коефіцієнт ефективності 
використання власного капіталу зрост. 0,16 0,03 0,03 -0,41  
Коефіцієнт співвідношення 
необоротних і оборотних активів 

не > 
Кфс 0,86 0,78 0,71 0,57 0,34 

 
 

    Показники  рентабельності  
 2011 2012 2013 2014 2015 
Загальна рентабельність 3,1% 0,9% 1,0% -32,2% -29,1% 

Фінансовий стан підприємства тяжкий, але не критичний. Тому необхідні стабілізуючі 
заходи для покращення ситуації, якими можуть бути мінімізація матеріальних і фінансових витрат, 
скорочення поточних зобов'язань, додаткове залучення довгострокових засобів, орієнтованих на 
збільшення і модернізацію виробництва,  впровадження  виробництва новітніх світлодіодних 
джерел світла, пошук нових ринків збуту. 
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Додаток № 6 
 

ПРОТОКОЛ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ 
Публічне акціонерне товариство «Іскра» 

за підсумками голосування на Загальних зборах 
 

Бюлетень № 1 
__________________________________________________________________________________ 

1. Обрати до лічильної комісії наступних кандидатів: Манівська Лілія Романівна – 
голова, Лозицький Станіслав Олегович, Клепач Макрія Богданівна – члени. 

 
 
Місце проведення: м. Львів, вул. Вулецька,14.   27 квітня 2016 року. 
Дата проведення Загальних зборів: 27 квітня 2016 року. 
Час проведення Загальних зборів: 10:00:00. 
 
Для участі у Загальних зборах зареєструвалися акціонери (їх представники), які у 

сукупності володіють 17 853 982 простими іменними акціями ПАТ «Іскра» (далі – 
Товариство), що складає 99,26 відсотків від загальної кількості голосуючих акцій Товариства, 
які надають право голосу для вирішення всіх питань, що відносяться до компетенції Загальних 
зборів акціонерів. 

 
За результатами голосування: 
 
 «ЗА» проголосувало 17 853 982 простих іменних акцій, що складає 99,26 відсотків від 

кількості акцій Товариства, зареєстрованих для участі у Загальних зборах. 
 
«ПРОТИ» проголосувало 0 простих іменних акцій, що складає 0 відсотків від кількості 

акцій Товариства, зареєстрованих для участі у Загальних зборах. 
 
«УТРИМАЛИСЬ» проголосувало 0 простих іменних акцій, що складає 0 відсотків від 

кількості акцій Товариства, зареєстрованих для участі у Загальних зборах. 
 

«НЕ ГОЛОСУВАЛО» проголосувало 0 простих іменних акцій, що складає 0 відсотків від 
кількості акцій Товариства, зареєстрованих для участі у Загальних зборах. 

 
 
Результат голосування: рішення прийнято. 
 
 
Голова лічильної комісії___________________________________Манівська Л.Р. 
 
Члени лічильної комісії ____________________________________Лозицький С.О. 
 

               ____________________________________Клепач М.Б. 
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Додаток № 7 
 

ПРОТОКОЛ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ 
Публічне акціонерне товариство «Іскра» 

за підсумками голосування на Загальних зборах 
 

Бюлетень № 2 
__________________________________________________________________________________ 

1. Обрання голови та секретаря Загальних зборів акціонерів Товариства з 
наступних кандидатів: Дацюк Михайло Михайлович – голова, Федоренко Людмила 
Станіславівна – секретар. 

 
 
Місце проведення: м. Львів, вул. Вулецька,14.   27 квітня 2016 року. 
Дата проведення Загальних зборів: 27 квітня 2016 року. 
Час проведення Загальних зборів: 10:00:00. 
 
Для участі у Загальних зборах зареєструвалися акціонери (їх представники), які у 

сукупності володіють 17 853 982 голосуючими акціями ПАТ «Іскра» (далі – Товариство), що 
складає 99,26 відсотка від загальної кількості голосуючих акцій Товариства, які надають право 
голосу для вирішення всіх питань, що відносяться до компетенції Загальних зборів акціонерів. 

 
За результатами голосування: 

 
 «ЗА» проголосувало 17 853 982 простих іменних акцій, що складає 99,26 відсотків від 

кількості акцій Товариства, зареєстрованих для участі у Загальних зборах. 
 

«ПРОТИ» проголосувало 0 простих іменних акцій, що складає 0 відсотків від кількості 
акцій Товариства, зареєстрованих для участі у Загальних зборах. 
 

«УТРИМАЛИСЬ» проголосувало 0 простих іменних акцій, що складає 0 відсотків від 
кількості акцій Товариства, зареєстрованих для участі у Загальних зборах. 
 

«НЕ ГОЛОСУВАЛО» проголосувало 0 простих іменних акцій, що складає 0 відсотків від 
кількості акцій Товариства, зареєстрованих для участі у Загальних зборах. 

 
 
Результат голосування: рішення прийнято. 

 
 

Голова лічильної комісії___________________________________Манівська Л.Р. 
 

Члени лічильної комісії ____________________________________Лозицький С.О. 
 
                                   ____________________________________Клепач М.Б. 
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Додаток № 8 
 

ПРОТОКОЛ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ 
Публічне акціонерне товариство «Іскра» 

за підсумками голосування на Загальних зборах 
 

Бюлетень № 3 
__________________________________________________________________________________ 

1. Затвердити регламент Загальних зборів акціонерів Товариства. 
 
 
Місце проведення: м. Львів, вул. Вулецька,14.   27 квітня 2016 року. 
Дата проведення Загальних зборів: 27 квітня 2016 року. 
Час проведення Загальних зборів: 10:00:00. 
 
Для участі у Загальних зборах зареєструвалися акціонери (їх представники), які у 

сукупності володіють 17 853 982 голосуючими акціями ПАТ «Іскра» (далі – Товариство), що 
складає 99,26 відсотків від загальної кількості голосуючих акцій Товариства, які надають 
право голосу для вирішення всіх питань, що відносяться до компетенції Загальних зборів 
акціонерів. 

 
За результатами голосування: 

 
«ЗА» проголосувало 17 853 982 простих іменних акцій, що складає 99,26 відсотків від 

кількості акцій Товариства, зареєстрованих для участі у Загальних зборах. 
 

«ПРОТИ» проголосувало 0 простих іменних акцій, що складає 0 відсотків від кількості 
акцій Товариства, зареєстрованих для участі у Загальних зборах. 
 

«УТРИМАЛИСЬ» проголосувало 0 простих іменних акцій, що складає 0 відсотків від 
кількості акцій Товариства, зареєстрованих для участі у Загальних зборах. 
 

«НЕ ГОЛОСУВАЛО» проголосувало 0 простих іменних акцій, що складає 0 відсотків від 
кількості акцій Товариства, зареєстрованих для участі у Загальних зборах. 
 
 

Результат голосування: рішення прийнято. 
 
 

Голова лічильної комісії ___________________________________Манівська Л.Р. 
 

Члени лічильної комісії  ___________________________________Лозицький С.О. 
 
                       ___________________________________Клепач М.Б. 
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Додаток № 9 
 

ПРОТОКОЛ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ 
Публічне акціонерне товариство «Іскра» 

за підсумками голосування на Загальних зборах 
 

Бюлетень № 4 
__________________________________________________________________________________ 

1. Затвердити звіт Генерального директора – Голови правління про господарську 
діяльність Товариства за 2015 рік та визначити основні напрямки діяльності на 2016 рік.  

 
 
Місце проведення: м. Львів, вул. Вулецька,14.    27 квітня 2016 року. 
Дата проведення Загальних зборів: 27 квітня 2016 року. 
Час проведення Загальних зборів: 10:00:00. 
 
Для участі у Загальних зборах зареєструвалися акціонери (їх представники), які у сукупності 

володіють 17 853 982 голосуючими акціями ПАТ «Іскра» (далі – Товариство), що складає 99,26 
відсотків від загальної кількості голосуючих акцій Товариства, які надають право голосу для 
вирішення всіх питань, що відносяться до компетенції Загальних зборів акціонерів. 

 
За результатами голосування: 
 
«ЗА» проголосувало 17 853 982 простих іменних акцій, що складає 99,26 відсотків від кількості 

акцій Товариства, зареєстрованих для участі у Загальних зборах. 
 
«ПРОТИ» проголосувало 0 простих іменних акцій, що складає 0 відсотків від кількості акцій 

Товариства, зареєстрованих для участі у Загальних зборах. 
 
«УТРИМАЛИСЬ» проголосувало 0 простих іменних акцій, що складає 0 відсотків від кількості 

акцій Товариства, зареєстрованих для участі у Загальних зборах. 
 
«НЕ ГОЛОСУВАЛО» проголосувало 0 простих іменних акцій, що складає 0 відсотків від 

кількості акцій Товариства, зареєстрованих для участі у Загальних зборах. 
 
 
Результат голосування: рішення прийнято. 
 
 
Голова лічильної комісії___________________________________Манівська Л.Р. 
 
Члени лічильної комісії____________________________________Лозицький С.О. 
 
              ____________________________________Клепач М.Б. 
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Додаток № 10 
 

ПРОТОКОЛ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ 
Публічне акціонерне товариство «Іскра» 

за підсумками голосування на Загальних зборах 
 

Бюлетень № 5 
__________________________________________________________________________________ 

1. Затвердити звіт Наглядової Ради.  
 
 
Місце проведення: м. Львів, вул. Вулецька,14.   27 квітня 2016 року. 
Дата проведення Загальних зборів: 27 квітня 2016 року. 
Час проведення Загальних зборів: 10:00:00. 
 
Для участі у Загальних зборах зареєструвалися акціонери (їх представники), які у 

сукупності володіють 17 853 982 голосуючими акціями ПАТ «Іскра» (далі – Товариство), що 
складає 99,26 відсотків від загальної кількості голосуючих акцій Товариства, які надають 
право голосу для вирішення всіх питань, що відносяться до компетенції Загальних зборів 
акціонерів. 

 
За результатами голосування: 
 
«ЗА» проголосувало 17 853 982 простих іменних акцій, що складає 99,26 відсотків від 

кількості акцій Товариства, зареєстрованих для участі у Загальних зборах. 
 
«ПРОТИ» проголосувало 0 простих іменних акцій, що складає 0 відсотків від кількості 

акцій Товариства, зареєстрованих для участі у Загальних зборах. 
 
«УТРИМАЛИСЬ» проголосувало 0 простих іменних акцій, що складає 0 відсотків від 

кількості акцій Товариства, зареєстрованих для участі у Загальних зборах. 
 
«НЕ ГОЛОСУВАЛО» проголосувало 0 простих іменних акцій, що складає 0 відсотків від 

кількості акцій Товариства, зареєстрованих для участі у Загальних зборах. 
 
 
Результат голосування: рішення прийнято. 
 
 
Голова лічильної комісії___________________________________Манівська Л.Р. 
 
Члени лічильної комісії____________________________________Лозицький С.О. 
 
             ____________________________________Клепач М.Б. 
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Додаток № 11 
 

ПРОТОКОЛ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ 
Публічне акціонерне товариство «Іскра» 

за підсумками голосування на Загальних зборах 
 

Бюлетень № 6 
__________________________________________________________________________________ 

1. Затвердити звіт Ревізійної комісії.  
 
 
Місце проведення: м. Львів, вул. Вулецька,14.   27 квітня 2016 року. 
Дата проведення Загальних зборів: 27 квітня 2016 року. 
Час проведення Загальних зборів: 10:00:00. 
 
Для участі у Загальних зборах зареєструвалися акціонери (їх представники), які у 

сукупності володіють 17 853 982 голосуючими акціями ПАТ «Іскра» (далі – Товариство), що 
складає 99,26 відсотків від загальної кількості голосуючих акцій Товариства, які надають 
право голосу для вирішення всіх питань, що відносяться до компетенції Загальних зборів 
акціонерів. 

 
За результатами голосування: 
 
«ЗА» проголосувало 17 853 982 простих іменних акцій, що складає 99,26 відсотків від 

кількості акцій Товариства, зареєстрованих для участі у Загальних зборах. 
 
«ПРОТИ» проголосувало 0 простих іменних акцій, що складає 0 відсотків від кількості 

акцій Товариства, зареєстрованих для участі у Загальних зборах. 
 
«УТРИМАЛИСЬ» проголосувало 0 простих іменних акцій, що складає 0 відсотків від 

кількості акцій Товариства, зареєстрованих для участі у Загальних зборах. 
 
«НЕ ГОЛОСУВАЛО» проголосувало 0 простих іменних акцій, що складає 0 відсотків від 

кількості акцій Товариства, зареєстрованих для участі у Загальних зборах. 
 
 
Результат голосування: рішення прийнято. 
 
 
Голова лічильної комісії___________________________________Манівська Л.Р. 
 
Члени лічильної комісії____________________________________Лозицький С.О. 
 
             ____________________________________Клепач М.Б. 
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Додаток № 12 
 

ПРОТОКОЛ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ 
Публічне акціонерне товариство «Іскра» 

за підсумками голосування на Загальних зборах 
 

Бюлетень № 7 
__________________________________________________________________________________ 

1. Затвердити річний звіт Товариства. Збитки, отримані у 2015 році, покрити за 
рахунок доходів майбутніх періодів. 

 
Місце проведення: м. Львів, вул. Вулецька,14.   27 квітня 2016 року. 
Дата проведення Загальних зборів: 27 квітня 2016 року. 
Час проведення Загальних зборів: 10:00:00. 
 
Для участі у Загальних зборах зареєструвалися акціонери (їх представники), які у 

сукупності володіють 17 853 982 голосуючими акціями ПАТ «Іскра» (далі – Товариство), що 
складає 99,26 відсотків від загальної кількості голосуючих акцій Товариства, які надають 
право голосу для вирішення всіх питань, що відносяться до компетенції Загальних зборів 
акціонерів. 

 
За результатами голосування: 
 
«ЗА» проголосувало 17 853 982 простих іменних акцій, що складає 99,26 відсотків від 

кількості акцій Товариства, зареєстрованих для участі у Загальних зборах. 
 
«ПРОТИ» проголосувало 0 простих іменних акцій, що складає 0 відсотків від кількості 

акцій Товариства, зареєстрованих для участі у Загальних зборах. 
 
«УТРИМАЛИСЬ» проголосувало 0 простих іменних акцій, що складає 0 відсотків від 

кількості акцій Товариства, зареєстрованих для участі у Загальних зборах. 
 
«НЕ ГОЛОСУВАЛО» проголосувало 0 простих іменних акцій, що складає 0 відсотків від 

кількості акцій Товариства, зареєстрованих для участі у Загальних зборах. 
 
 
Результат голосування: рішення прийнято. 
 
 
Голова лічильної комісії___________________________________Манівська Л.Р. 
 
Члени лічильної комісії____________________________________Лозицький С.О. 
 
             ____________________________________Клепач М.Б. 
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            Додаток № 13 
 

ПРОТОКОЛ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ 
Публічне акціонерне товариство «Іскра» 

за підсумками голосування на Загальних зборах 
 

Бюлетень № 8 
_________________________________________________________________________________________ 

1. Припинення повноваження членів Наглядової ради у складі юридичних осіб Сіфонт Холдінгс Лімітед, 
Кріскон Лімітед, Росінанте Ентерпрайзес Лімітед, та запропонувати обрати до складу Наглядової Ради 
наступних членів: 

Зігфрід Бернд Пільц представник акціонера Сіфонт Холдінгс Лімітед, 
Орест Ляйєр представник акціонера Кріскон Лімітед, 
Ярослав Козіброда представник акціонера Росінанте Ентерпрайзес Лімітед. 

 
Місце проведення: м. Львів, вул..Вулецька,14.      27 квітня 2016 року. 
Дата проведення Загальних зборів: 27 квітня 2016 року. 
Час проведення Загальних зборів: 10:00:00. 

 
Для участі у Загальних зборах зареєструвалися акціонери (їх представники), які у сукупності володіють 

17 853 982 простими іменними акціями ПАТ «Іскра» (далі – Товариство), які надають право голосу для вирішення всіх 
питань, що відносяться до компетенції Загальних зборів акціонерів Товариства. 

 
За результатами голосування: 
«ЗА» кандидата Зігфріда Бернда Пільца представника акціонера Сіфонт Холдінгз Лімітед (SEEFONT HOLDING 

LIMITED) проголосувало 17 853 982 простих іменних акцій. 
«ПРОТИ» кандидата Зігфріда Бернда Пільца представника акціонера Сіфонт Холдінгз Лімітед (SEEFONT 

HOLDING LIMITED) проголосувало 0 простих іменних акцій. 
           «УТРИМАЛИСЬ» в голосуванні за кандидата Зігфріда Бернда Пільца представника акціонера Сіфонт Холдінгз 
Лімітед (SEEFONT HOLDING LIMITED) проголосувало 0 простих іменних акцій. 
           «ЗА» кандидата Ореста Ляйєра представника акціонера Кріскон Лімітед (KRISCON LIMITED) проголосувало 
17 853 982 простих іменних акцій. 
           «ПРОТИ» кандидата Ореста Ляйєра представника акціонера Кріскон Лімітед (KRISCON LIMITED) 
проголосувало  0 простих іменних акцій. 
           «УТРИМАЛИСЬ» в голосуванні за кандидата Ореста Ляйєра представника акціонера Кріскон Лімітед (KRISCON 
LIMITED) проголосувало 0 простих іменних акцій. 
           «ЗА» кандидата Ярослава Козіброду представника акціонера Росінанте Ентерпрайзес Лімітед (ROSINANTE 
ENTERPRISES LIMITED) проголосувало 17 853 982 простих іменних акцій. 
           «ПРОТИ» кандидата Ярослава Козіброду представника акціонера Росінанте Ентерпрайзес Лімітед (ROSINANTE 
ENTERPRISES LIMITED) проголосувало 0 простих іменних акцій. 
           «УТРИМАЛИСЬ» в голосуванні за кандидата Ярослава Козіброду представника акціонера Росінанте 
Ентерпрайзес Лімітед (ROSINANTE ENTERPRISES LIMITED) проголосувало 0 простих іменних акцій. 
           «НЕ ГОЛОСУВАЛО» 0 простих іменних акцій. 
 

Результат голосування: обрано членів Наглядової Ради у наступному складі: 
Зігфріда Бернда Пільца представника акціонера Сіфонт Холдінгз Лімітед (SEEFONT HOLDING LIMITED) 
Ореста Ляйєра представника акціонера Кріскон Лімітед (KRISCON LIMITED) 
Ярослава Козіброду представника акціонера Росінанте Ентерпрайзес Лімітед (ROSINANTE ENTERPRISES 
LIMITED) 

 
Голова лічильної комісії  ___________________________________  Манівська Л.Р. 
Члени лічильної комісії   ____________________________________Лозицький С.О. 

____________________________________Клепач М.Б. 
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