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ПППУУУБББЛЛЛІІІЧЧЧНННЕЕЕ    АААКККЦЦЦІІІОООНННЕЕЕРРРНННЕЕЕ   ТТТОООВВВАААРРРИИИСССТТТВВВООО   «««ІІІСССКККРРРААА»»»   

ПРОТОКОЛ № 23 

ЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ 

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ІСКРА» 

(Код ЄДРПОУ 00214244) 
 

29 квітня 2015 року     м. Львів, 79066, вул. Вулецька, 14 
 
Дата, час і місце проведення загальних зборів: 
29 квітня 2015 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 24 квітня 2015 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. 29.04.2015 року на чергових Загальних зборах акціонерів зареєструвались: 
4 фізичні особи, які володіють 842 362 голосуючими акціями, що становить 4,69 % від загальної 

кількості голосуючих акцій Товариства; 
6 юридичних осіб та їх представників, які володіють 10 419 039 акціями, що становить 57,96 % від 

загальної кількості голосуючих акцій Товариства. (Додаток № 16) 
 
Всього на Загальних зборах акціонерів ПАТ «Іскра» зареєстровано 10 акціонерів, які володіють 

11 261 401 голосом, що становить 62,65 % від загальної кількості голосуючих акцій. 
Всього зареєстровано та видано _____10____бюлетенів. 
 
Кворум загальних зборів: 
62,65 (шістдесят два цілих шістдесят п’ять сотих) відсотка 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 4-ох осіб: 
1. Манівську Л. Р. – голова лічильної комісії; 
2. Олефіренко С.В.. – секретар лічильної комісії; 
3. Мирутенко М.О. – член лічильної комісії; 
4. Клепач М.Б. – член лічильної комісії; 
Проект рішення: Обрати до лічильної комісії наступних кандидатів: Манівську Лілію 

Романівну – Голова, Олефіренко С.В. – секретар, Мирутенко М.О. та Клепач М.Б. – члени 
лічильної комісії. 

Акціонери голосують бюлетенем №1 
Результат голосування: 
«ЗА» – 11 261 401 голосуючих акцій ПАТ «Іскра» (далі – Товариство), що складає 100 (%) від 

кількості голосуючих акцій Товариства, зареєстрованих для участі у Загальних зборах та 62,65 % від 
загальної кількості голосуючих акцій Товариства. 
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«ПРОТИ» – 0 голосуючих акцій, що складає 0 (%) від кількості голосуючих акцій Товариства, 
зареєстрованих для участі у Загальних зборах та 0 % від загальної кількості голосуючих акцій 
Товариства. 

«УТРИМАЛИСЬ» – 0 голосуючих акцій, що складає 0 (%) від кількості голосуючих акцій 
Товариства, зареєстрованих для участі у Загальних зборах та 0 % від загальної кількості голосуючих 
акцій Товариства. 

«НЕ ГОЛОСУВАЛО» – 0 голосуючих акцій, що складає 0 (%) від кількості голосуючих акцій 
Товариства, зареєстрованих для участі у Загальних зборах та 0 % від загальної кількості голосуючих 
акцій Товариства. 

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

Володимиоівну – секретаря, Мирутенко Марію Олександрівну – членами лічильної комісії 
(Додаток № 6 (Протокол Лічильної комісії Бюлетень № 1)). 

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

товариства. 
Для ведення Загальних зборів акціонерів Генеральний директор – Голова правління Костів Мирон 

Андрійович пропонує обрати Голову та секретаріат Загальних зборів акціонерів: Дацюка Михайла 
Михайловича – голову, Федоренко Людмилу Станіславівну та Луцюк Наталію Дмитрівну – 
секретаріат. 

Проект рішення: Обрати головою Загальних зборів акціонерів товариства Дацюка Михайла 
Михайловича – голову, Федоренко Людмилу Станіславівну та Луцюк Наталію Дмитрівну – 
секретаріат. 

Акціонери голосують бюлетенем № 2 
Результат голосування: 
«ЗА» – 11 261 401 голосуючих акцій ПАТ «Іскра» (далі – Товариство), що складає 100 (%) від 

кількості голосуючих акцій Товариства, зареєстрованих для участі у Загальних зборах та 62,65 % від 
загальної кількості голосуючих акцій Товариства. 

«ПРОТИ» – 0 голосуючих акцій, що складає 0 (%) від кількості голосуючих акцій Товариства, 
зареєстрованих для участі у Загальних зборах та 0 % від загальної кількості голосуючих акцій 
Товариства. 

«УТРИМАЛИСЬ» – 0 голосуючих акцій, що складає 0 (%) від кількості голосуючих акцій 
Товариства, зареєстрованих для участі у Загальних зборах та 0 % від загальної кількості голосуючих 
акцій Товариства. 

«НЕ ГОЛОСУВАЛО» – 0 голосуючих акцій, що складає 0 (%) від кількості голосуючих акцій 
Товариства, зареєстрованих для участі у Загальних зборах та 0 % від загальної кількості голосуючих 
акцій Товариства. 

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

секретаріат –Федоренко Людмилу Станіславівну та Луцюк Наталію Дмитрівну (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 секретаріату загальних зборів акціонерів товариства. 
3. Затвердження регламенту загальних зборів акціонерів товариства. 
4. Звіт Генерального директора – Голови правління про господарську діяльність Товариства за 

2014 рік та визначення основних напрямків діяльності на 2015 рік. Прийняття рішення за наслідками 
розгляду звіту.  

5. Звіт Наглядової Ради за результатами роботи в період між загальними зборами. Прийняття 
рішення за наслідками розгляду звіту. 

6. Звіт Ревізійної комісії за підсумками перевірки діяльності Товариства у 2014році. Прийняття 
рішення за наслідками розгляду звіту. 

7. Затвердження річного звіту Товариства за розподіл прибутку (збитків) Товариства з 
урахуванням вимог, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства». 
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8. Припинення повноважень та обрання Генерального директора Товариства. 
9. Припинення повноважень та обрання членів Наглядової ради Товариства. 
10. Припинення повноважень та обрання членів Ревізійної комісії Товариства. 
 
Порядок денний Загальних зборів акціонерів затверджений на засіданні Наглядової Ради 

Публічного акціонерного товариства «Іскра» Протокол б/н від 27.02.2015 року. 
Повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства 

«Іскра» та Порядок денний друкувалися у щоденному офіційному друкованому виданні «Відомості 
НКЦПФР» за № 55 (2059) від 23.03.2015 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 
Проект рішення: Затвердити регламент Загальних зборів акціонерів товариства: 

Питання порядку 
денного Виділений час  

1 10:00  - 10:05 
2 10:05 – 10:08 
3 10:08 – 10:11 
4 10:11 – 10:36 
5 10:36 – 10:46 
6 10:46 – 10:56 
7 10:56 – 11:00 
8 11:30 – 11:35 
9 11:35 – 11:40 
10 11:40 – 11:45 

Виступ акціонерів  
(до 3 хв.) 11:00 – 11:30 

Акціонери голосують бюлетенем № 3 
Результат голосування: 
«ЗА» – 11 261 401 голосуючих акцій ПАТ «Іскра» (далі – Товариство), що складає 100 (%) від 

кількості голосуючих акцій Товариства, зареєстрованих для участі у Загальних зборах та 62,65 % від 
загальної кількості голосуючих акцій Товариства. 

«ПРОТИ» – 0 голосуючих акцій, що складає 0 (%) від кількості голосуючих акцій Товариства, 
зареєстрованих для участі у Загальних зборах та 0 % від загальної кількості голосуючих акцій 
Товариства. 

«УТРИМАЛИСЬ» – 0 голосуючих акцій, що складає 0 (%) від кількості голосуючих акцій 
Товариства, зареєстрованих для участі у Загальних зборах та 0 % від загальної кількості голосуючих 
акцій Товариства. 

«НЕ ГОЛОСУВАЛО» – 0 голосуючих акцій, що складає 0 (%) від кількості голосуючих акцій 
Товариства, зареєстрованих для участі у Загальних зборах та 0 % від загальної кількості голосуючих 
акцій Товариства. 

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

Лічильної комісії Бюлетень № 3)). 
 
 
4. Питання № 4 Порядку денного: Затвердження звіту Генерального директора – Голови 

правління про господарську діяльність Товариства за 2014 рік та визначення основних напрямків 
діяльності на 2015 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. 

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

діяльність Товариства за 2014 рік (Додаток № 2), та запропонував затвердити його і визначити основні 
напрямки діяльності на 2015 рік. 
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Проект рішення: Затвердити звіт Генерального директора – Голови правління про 
господарську діяльність Товариства за 2014 рік та визначення основних напрямків діяльності на 
2015 рік. 

Акціонери голосують бюлетенем № 4 
Результат голосування: 
«ЗА» – 11 261 401 голосуючих акцій ПАТ «Іскра» (далі – Товариство), що складає 100 (%) від 

кількості голосуючих акцій Товариства, зареєстрованих для участі у Загальних зборах та 62,65 % від 
загальної кількості голосуючих акцій Товариства. 

«ПРОТИ» – 0 голосуючих акцій, що складає 0 (%) від кількості голосуючих акцій Товариства, 
зареєстрованих для участі у Загальних зборах та 0 % від загальної кількості голосуючих акцій 
Товариства. 

«УТРИМАЛИСЬ» – 0 голосуючих акцій, що складає 0 (%) від кількості голосуючих акцій 
Товариства, зареєстрованих для участі у Загальних зборах та 0 % від загальної кількості голосуючих 
акцій Товариства. 

«НЕ ГОЛОСУВАЛО» – 0 голосуючих акцій, що складає 0 (%) від кількості голосуючих акцій 
Товариства, зареєстрованих для участі у Загальних зборах та 0 % від загальної кількості голосуючих 
акцій Товариства. 

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

Товариства за 2014 рік та визначення основних напрямків діяльності на 2015 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: 
Результат голосування: 
«ЗА» – 11 261 401 голосуючих акцій ПАТ «Іскра» (далі – Товариство), що складає 100 (%) від 

кількості голосуючих акцій Товариства, зареєстрованих для участі у Загальних зборах та 62,65 % від 
загальної кількості голосуючих акцій Товариства. 

«ПРОТИ» – 0 голосуючих акцій, що складає 0 (%) від кількості голосуючих акцій Товариства, 
зареєстрованих для участі у Загальних зборах та 0 % від загальної кількості голосуючих акцій 
Товариства. 

«УТРИМАЛИСЬ» – 0 голосуючих акцій, що складає 0 (%) від кількості голосуючих акцій 
Товариства, зареєстрованих для участі у Загальних зборах та 0 % від загальної кількості голосуючих 
акцій Товариства. 

«НЕ ГОЛОСУВАЛО» – 0 голосуючих акцій, що складає 0 (%) від кількості голосуючих акцій 
Товариства, зареєстрованих для участі у Загальних зборах та 0 % від загальної кількості голосуючих 
акцій Товариства. 

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 2014 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» – 11 261 401 голосуючих акцій ПАТ «Іскра» (далі – Товариство), що складає 100 (%) від 

кількості голосуючих акцій Товариства, зареєстрованих для участі у Загальних зборах та 62,65 % від 
загальної кількості голосуючих акцій Товариства. 
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«ПРОТИ» – 0 голосуючих акцій, що складає 0 (%) від кількості голосуючих акцій Товариства, 
зареєстрованих для участі у Загальних зборах та 0 % від загальної кількості голосуючих акцій 
Товариства. 

«УТРИМАЛИСЬ» – 0 голосуючих акцій, що складає 0 (%) від кількості голосуючих акцій 
Товариства, зареєстрованих для участі у Загальних зборах та 0 % від загальної кількості голосуючих 
акцій Товариства. 

«НЕ ГОЛОСУВАЛО» – 0 голосуючих акцій, що складає 0 (%) від кількості голосуючих акцій 
Товариства, зареєстрованих для участі у Загальних зборах та 0 % від загальної кількості голосуючих 
акцій Товариства. 

Загальні збори ухвалили: 
Затвердити звіт Ревізійної комісії. ((Додаток № 11(Протокол Лічильної комісії Бюлетень № 6)). 
 
 
7. Питання № 7 Порядку денного: Затвердження річного звіту Товариства за розподіл прибутку 

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

СЛУХАЛИ: 
в. о. Фінансового директора – Головного бухгалтера Хамуляк Богдану Богданівну, яка зачитала 

Річний звіт Товариства (Додаток № 5) та запропонувала збитки, отримані у 2014 році, покрити за 
рахунок доходів майбутніх періодів.  

Проект рішення: Затвердити річний звіт Товариства. Збитки, отриманні у 2014 році, 
покрити за рахунок доходів майбутніх періодів. 

Акціонери голосують бюлетенем № 7 
Результат голосування: 
«ЗА» – 11 261 401 голосуючих акцій ПАТ «Іскра» (далі – Товариство), що складає 100 (%) від 

кількості голосуючих акцій Товариства, зареєстрованих для участі у Загальних зборах та 62,65 % від 
загальної кількості голосуючих акцій Товариства. 

«ПРОТИ» – 0 голосуючих акцій, що складає 0 (%) від кількості голосуючих акцій Товариства, 
зареєстрованих для участі у Загальних зборах та 0 % від загальної кількості голосуючих акцій 
Товариства. 

«УТРИМАЛИСЬ» – 0 голосуючих акцій, що складає 0 (%) від кількості голосуючих акцій 
Товариства, зареєстрованих для участі у Загальних зборах та 0 % від загальної кількості голосуючих 
акцій Товариства. 

«НЕ ГОЛОСУВАЛО» – 0 голосуючих акцій, що складає 0 (%) від кількості голосуючих акцій 
Товариства, зареєстрованих для участі у Загальних зборах та 0 % від загальної кількості голосуючих 
акцій Товариства. 

Загальні збори ухвалили: 
Затвердити річний звіт Товариства. Збитки, отриманні у 2014 році, покрити за рахунок 

доходів майбутніх періодів. ((Додаток № 12 (Протокол Лічильної комісії Бюлетень № 7)). 
 
 
8. Питання № 8 Порядку денного: Припинення повноважень та обрання Генерального директора 

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

Івановича 
Проект рішення: Припинити повноваження генерального директора Товариства – Костіва 

Мирона Андрійовича та запропонувати обрати Генерального директора Товариства з наступних 
кандидатів: 

Костів Мирон Андрійович 
Рабець Віктор Мирославович 
Акціонери голосують бюлетенем № 8 
Результат голосування: 

№ Найменування 
фізичної особи 

Результати голосування акціонера 
За Проти Утримався 

1 Костів Мирон 
Андрійович 

11 261 401 0 0 

2 Рабець Віктор 
Мирославович 

0 0 0 
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Загальні збори ухвалили: 
Припинити повноваження генерального директора Товариства – Костіва Мирона 

Андрійовича та призначити генеральним директором Товариства – Костіва Мирона 
Андрійовича. ((Додаток № 13 (Протокол Лічильної комісії Бюлетень № 8)). 

 
 
9. Питання № 9 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: Кріскон Лімітед, Сіфонт Холдінгс Лімітед, Росінанте Ентерпрайзес Лімітед, та обрати трьох 
членів Наглядової Ради серед наступних чотирьох запропонованих юридичних осіб: 

Сіфонт Холдінгс Лімітед , 
Кріскон Лімітед ,  
Росінанте Ентерпрайзес Лімітед; 
Долоріана Ентерпрайзес Лімітед. 
Проект рішення: Припинити повноваження членів Наглядової Ради у складі юридичних 

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

Акціонери голосують бюлетенем № 8 
Результат голосування: 
№ Найменування 

фізичної особи 
Результати голосування 

За Проти Утримався 

1 Сіфон Холдінг Лімітед 11 184 372  0 0 

2 Кріскон Лімітед 11 184 806 0 0 

3 Росінанте Ентерпрайзес 
Лімітед 

11 414 762 0 0 

4 Долоріана Ентерпрайзес 
Лімітед 

263 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 наступні юридичні особи: 

Сіфонт Холдінгс Лімітед, 
Кріскон Лімітед, 
Росінанте Ентерпрайзес Лімітед; 
((Додаток № 14 (Протокол Лічильної комісії Бюлетень № 9)). 
 
 
10. Питання № 10 Порядку денного: Припинення повноважень та обрання членів Ревізійної 

комісії. 
СЛУХАЛИ: 
Голову зборів, який запропонував припинити повноваження членів Ревізійної комісії у складі: 

Лелюха П. І., Фарини Н. В., Шило Г. В. та обрати трьох членів Ревізійної комісії серед наступних 
чотирьох кандидатів: 

Лелюха Петра Івановича  
Фарину Нестора Васильовича  
Шило Галину Василівну  
Партика Христина Петрівна 
Проект рішення: Припинити повноваження Ревізійної комісії у складі: Голови – Лелюха П. 

І., членів – Фарини Н. В., Шило Г. В. та обрати Ревізійну комісію з наступних кандидатів: Лелюха 
П. І., Фарини Н. В., Шило Г. В., Партики Х.П. 

Акціонери голосують бюлетенем № 10 
Результат голосування: 
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№ п/п Найменування 
юридичної особи 

Результати голосування 

За Проти Утримався 
1 Лелюх П. І. 11 261 280 0 0 
2 Фарина Н. В. 11 261 380 0 0 

3 Шило Г. В. 11 261 280 0 0 

4. Партика Х.П. 263 0 0 

Загальні збори ухвалили: 
Припинити повноваження Ревізійної комісії у складі: Голови – Лелюха П. І., членів – 

Фарини Н. В., Шило Г. В. та обрати Ревізійну комісію у складі: Лелюх П. І., Фарина Н. В., Шило 
Г. В. ((Додаток № 15 (Протокол Лічильної комісії Бюлетень № 10)). 

 
СЛУХАЛИ: 
Акціонера Кульчицького-Цмайло С.: «Чому мають голосувати не фізичні особи, а голосуючі 

акції, що це за зміни в законодавстві,» – звернення до Голови Реєстарційної комісії Манівської Л.Р., 
після оголошення нею кворуму Загальних зборів Товариства та їх правомочності. 

Голова Реєстраційної комісії Манівська Л.Р.: «Так, Верховною радою України було внесено 
ряд змін до законодавства щодо порядку голосування на загальних зборах акціонерного товариства. 

Зокрема, 27.03.2015р. набули чииності зміни до ст. 41 закону України “Про акціонерні 
товариства”, згідно якими встановлено, що загальні збори акціонерного товариства мають кворум за 
умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками більш як 50 відсотків 
голосуючих акцій. 

Окрім того, згідно п. 10 Розділу 6 Закону України “Про депозитарну систему України” 
встановлено, що акціонер зобов’язаний звернутися до депозитарної установи та укласти з нею договір 
про обслуговування рахунка в цінних паперах. У разі, якщо акціонер не уклав з депозитарною 
установою такого договору, акції такого акціонера не враховуються при визначенні кворуму та при 
голосуванні в органах акціонерного товариства.  

Таким чином, згідно вимог законодавства правом голосу на зборах наділені акціонери, які мають 
голосуючі акції, тобто ті, що уклали договори на обслуговування рахунків належних їм акцій з 
депозитарною установою. 

Згідно Переліку акціонерів, які мають право на участь в загальних зборах ПАТ “Іскра”, 
складеного ПАТ “Національний депозитарій України” станом на 24.04.2015р. всього є 17 977 021 
голосуючих акцій. По кожному акціонеру в даному Переліку є зазначена інформація про загальну 
кількість належних йому акцій та кількість голосуючих акції.  А тому, Реєстраційна комісія загальних 
зборів акціонерів ПАТ “Іскра” сама не вирішувала, які акції є голосуючими, а які ні, а керувалась 
виключно згаданим вище Переліком акціонерів, де визначено, хто з акціонерів ПАТ “Іскра” має 
голосуючі акції та, відповідно, акції якого враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні на 
зборах ПАТ “Іскра”.». 

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 активно виступив на Загальних зборах акціонерів і безпосередньо взяв 
участь у обговорені і прийнятті ухвал та оголосив чергові Загальні збори акціонерів закритими. 

 
Голова Загальних зборів акціонерів   Дацюк Михайло Михайлович 
 
Секретар Загальних зборів акціонерів   Федоренко Людмила Станіславівна 
 
Секретар Загальних зборів акціонерів   Луцюк Наталія Дмитрівна 
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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: 29 квітня 2015 року. 
Час проведення Загальних зборів: 10:00:00. 
 
Склад реєстраційної комісії: Голова – Манівська Лілія Романівна – в. о. заступника генерального 

директора з правових питань; секретар – Олефіренко С.В. – юрисконсульт; члени: Луцюк Н. Д. – 
юрисконсульт 1 кат.; Мирутенко М.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 23 квітня 2015 року. Згідно зазначеного переліку акціонерів загальна кількість голосуючих 
акцій становить 17 977 021 штука. 

 
Станом на 10.00 год. 29.04.2015 року на чергових Загальних зборах акціонерів зареєструвались: 
4 фізичні особи, які володіють 842 362 голосуючими акціями, що становить 4,69 % від загальної 

кількості голосуючих акцій Товариства; 
6 юридичних осіб та їх представники, які володіють 10 419 039 акціями, що становить 57,96 % від 

загальної кількості голосуючих акцій Товариства. 
 
Всього на Загальних зборах акціонерів ПАТ «Іскра» зареєстровано 10 акціонерів, які володіють 

11 261 401 голосів, що становить 62,65 % від загальної кількості голосуючих акцій. 
Всього зареєстровано та видано _____10____бюлетенів. 
 
Згідно ст. 41 Закону України «Про акціонерні товариства», Загальні збори акціонерів ПАТ 

«Іскра» визнаються правомочними і оголошуються відкритими. 
 

Голова –   Манівська Лілія Романівна     ___________________________ 
 
Секретар –  Олефіренко С.В. – юрисконсульт   ___________________________ 
 
Члени:   Луцюк Н. Д.– юрисконсульт 1 кат.  ___________________________ 
 
            Мирутенко М.О. – юрисконсульт   ___________________________ 
 
            Клепач М. Б. – молодший юрисконсульт  ___________________________ 
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Додаток № 2 
Звіт про господарську діяльність Товариства за 2014 
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Додаток № 3 
Звіт Наглядової Ради 

Шановні акціонери, гості, колеги! 
Я з великою приємністю хочу усіх вас привітати на цих Загальних Зборах акціонерів. 
Сердечно радий вас бачити, хочу подякувати генеральному директору М.А.Костіву за річний звіт, 

за господарську діяльність товариства 2014р. В економічному та в політичному, рік був не простий. 
Потрібно було приложити багато сил для стабілізації виробництва, як на головному офісі так і на 
філіях. Ми змогли стабілізувати продаж нашої продукції як на вітчизняному так і на зарубіжному 
ринках. Та на жаль, прибуток виявися значно менший, що створювало в 2014р, на мою думку, великі 
проблеми.  

 У 2014 році, ми покращили асортимент нашої продукції, не лише завдяки новим видам 
виробництва, а й за допомогою закупки продукції в інших виробників. Хочу зауважити, що ми суттєво 
продвинулись у виробництві   джерел  світла для вуличного освітлення. Ми розширили асортимент 
світлодіодної продукції, як одного з головних напрямків перспективних джерел світла. Налагодили 
виробництво ламп загального призначення у м.Збаражі, а також частково виробництва ламп з 
галогенним пальником у м.Тернополі. 

 У 2014році, на жаль, ми не змогли в достатній мірі розвинути виробництво і продажі 
світильників. В цьому напрямку ми значно відстаємо від вітчизняних та зарубіжних виробників. 

 2014 рік, з фінансової точки зору, був не простим роком, через фінансову ситуацію з 
продажами нашої продукції, ми не змогли в повній мірі виплачувати заробітну плату. Дякую всім 
працівникам за розуміння та підтримку в цій для всіх нас не простій ситуації. 

 Запровадження нової організації на підприємстві зокрема, поділ на бізнес-одиниці був 
необхідний та правильним рішенням. І ця структура відповідно дає керівникам бізнес-одиниць більше 
прав. Однак, з іншої сторони, більше відповідальності за свої дії  та відповідальність  в цей не простий 
період економічної діяльності нашого підприємства. На мою думку, кожний керівник бізнес-одиниці 
несе персональну відповідальність за майбутнє свого сектора в світотехніці, а й як частиною одного 
цілого єдиного підприємства. 

 У нас багато можливостей для розвитку та росту підприємства. Світло як і хліб є продуктами 
першої необхідності, це є головна наша перевага. Це є головна козирна карта і цим ми можемо з року в 
рік піднімати «Іскру». 

 Наступні дії   матимуть найбільший  пріоритет в 2015р, на мою думку. 
1. Покращення  фінансового стану; 
2. Збільшення обсягу реалізації, нові ринки  збуту, зокрема: 
- для світодіодних ламп; 
- для спеціальних ламп вуличного освітлення; 
- для автоламп; 
- для світильників; 
- а також для наших компонентів (колба, цоколь, спіраль) 
3 .Забезпечення продукції матеріалами та компонентами. На жаль, зазнаємо певних затримок 

через обмеженість фінансових засобів. Це, на мою думку, негативно впливає на наш сервіс клієнтам та 
ускладнює саме виробництво. 

4.  Зменшення споживання енергоресурсів, в тому числі зменшення споживання природного газу, 
не тільки за рахунок повноцінного впровадження технології синтетичного газу, але за його 
раціональним використанням. 

5.  Кадрова політика повинна бути як найважливіший ресурс для нашої компанії. Для цього слід 
зробити все можливе, щоб стабілізувати роботу підприємства на основі омолодження трудових 
колективів, підбору здібних і перспективних працівників. 

 Давайте разом працюватимемо на наше спільне благо, на розвиток нашого підприємства і нас 
особисто. Ще раз дякую всім акціонерам за довіру до ПАТ «Іскра», всім колегам дякую за ті здобутки, 
які були здобуті в непростий 2014 рік. А всім Вам особисто бажаю успіхів у всьому та дякую Вам за 
вашу увагу. 

Член Наглядової ради 
Представник за довіреність  
Козіброда Я.І. 
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Додаток № 4 
Звіт 

про роботу Ревізійної комісії ПАТ «Іскра»  
та висновки щодо фінансової звітності за 2014 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 2014 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 2014 рік виявлені наступні показники: 
 
1. Запаси готової  продукції  збільшились в 1,59 рази і на кінець року їхня вартість складає 

101 245тис.грн. 
 
2. Значно зросли короткострокові та довгострокові кредити банків (  на 84 664 тис. грн і 22 788 

тис. грн. відповідно) 
 
3. Збільшились рахунки в банках з 3 104 тис. грн. до 31 535 тис. грн. 
 
4. Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) у порівнянні  з попереднім роком  

збільшився на 5 948 тис. грн. і становить 335 565 тис. грн. 
 
5. За результатами діяльності в 2014р. отримано збиток в сумі 199 445 тис. грн. Причиною таких 

збитків є ріст курсу іноземної валюти , що призвело до виникнення значних курсових різниць. 
 
Основні показники статей фінансової звітності: 

 
Показник На 

початок року 
На кінець року 

Активи   
Необоротні активи 199501 183487 
Оборотні активи 282111 322701 
Витрати майбутніх періодів 0 0 
Пасиви   
Власний капітал 108174 (90571) 
Забезпечення наступних   



 16 

витрат і платежів 0 0 
Довгострокові зобов'язання 91599 114569 
Поточні зобов'язання 281839 482190 
Валюта балансу 481612 506188 
   
Фінансові результати 2014 рік 2013 рік 
Чистий дохід (виручка) від 
реалізації продукції 
(товарів, робіт, послуг) 

 
 

335565 

 
 

329617 
Собівартість реалізованої 
продукції (товарів, робіт, 
послуг) 

 
 

235388 

 
 

266050 
Чистий прибуток  2895 
Чистий збиток 199445 - 

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

про те, що фінансова звітність за 2014 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 

 
За 2014р виробництво продукції становило: 

 

Бюджет 
2014р 
 

Факт 
2014р 
 

Факт 
2013р  % вик. 

плану 

Відх 
до 
2013р 

Лампа 
заг.призначен
ня 

185 
млн.шт  

149 
млн.ш
т 

150млн.
шт 80% 99% 

ЛЗП з 
гал.пальником 

600 
тис.шт 

 120 
тис.шт 

 
251тис.ш
т 20% 48% 

HID 
360 тис 

шт 
228 

тис.шт 
81 

тис.шт 63% 283% 
Автолампа 

галогенна 
200 

тис.шт 
132 

тис.шт 
137тис.

шт 66% 96% 

Автолампа 
9 

млн.шт 

4,5 
млн.ш
т 

7,6млн.
шт 48% 59% 

Лампа-фара 
4,6 

тис.шт 
5 

тис.шт 
2,2 

тис.шт 107% 227% 
 
В загальному,  випуск товарної продукції по ПАТ Іскра зріс на 23% в порівнянні з 2013р. 
 
 Обсяг реалізації в 2014р становив 336 млн.грн,  що на 6млн.грн більше 2013р. 
 В тому числі : 
1) реалізація  готової продукції (лампових джерел світла і компонентів) – 312млн.грн, проти 301 

млн.грн. в 2013р; 
2) реалізація робіт і послуг – 23 млн.грн., проти 28 млн.грн. в 2013р . 
 
В 2014р структура відвантаження  готової продукції становила: 
• Україна (51%), або 161 млн.грн; 
• Експорт лампи (31%), або 98 млн.грн; 
• Експорт компонентів (17%), або 54 млн.грн. 
 
Бюджетом  заплановано продаж  готової продукції на 2014р. в сумі 490 млн.грн,  в т.ч: 
• Україна-190млн.грн.(39%);  
• експорт-186 млн.грн (38%);  
• компоненти- 112 млн.грн ( 23%).  
 
Виконання плану реалізації в 2014р загалом -64%, в т.ч.: 
• Україна-85%; 
• експорт-53%; 
• компоненти-48%. 
  
В порівнянні з 2013р реалізація готової продукції зросла на 4% (312млн.грн -2014р до 301млн.грн 

-в 2013р), в т.ч.: 
1) ріст  на 34% по Україні (161 млн.грн.-2014р до 120 млн.грн. -2013р); 
2) зменшення реалізації на 19% по експорту (98 млн.грн-2014р і до 121 млн.грн - 2013р);  
3) зменшення реалізації компонентів на 10% (54 млн.грн-2014р і до 60 млн.грн.-2013р). 
 
Середня собівартість ЛЗП: Середня собівартість ЛЗП у 2014р зросла на 21%  до собівартості 

2013р 
 
 
 
 



 18 

 

2014р 2013р Відх. 2014р 
до 2013р 

Грн./тис.шт Структ., % Грн./тис.шт Структ., 
% 

 

сировина і матеріали 447 28% 364 29% 123% 
Енергоносії 317 20% 263 21% 121% 
витрати на оплату 
праці 

230 14% 193 16% 119% 

загальновиробничі 
витрати  

332 21% 274 22% 121% 

Виробнича 
собівартість 

1326 83% 1094 88% 121% 

Адміністративні і 
витрати на збут 

277 17% 143 12% 194% 

Повна собівартість 1603 100% 1237 100% 130% 
 
Фонд оплати праці в 2014 році  склав 62,4 млн.грн., в 2013р. – 58,7млн.грн. Витрати на оплату 

праці зросли на 3,7 млн.грн., або на 6,3%. 
 
 В 2014 році середньомісячна зарплата одного працівника в ЕПЗ  по товариству склала 2751 грн, 

а у 2013 році становила 2604 грн., що відповідає росту 5,7% до рівня 2013 року. Продуктивність праці 
зросла на 22,7%. 

 
У 2014  році було сплачено податків і зборів  до державного, місцевого бюджетів та у фонди в 

сумі  44,3 млн. грн. У 2013  році було сплачено податків і зборів  до державного, місцевого бюджетів та 
у фонди в сумі  43,6 млн. грн. 

 
На модернізацію та розвиток виробництва в 2014 р. було направлено 6,6 млн. грн.   
 
Збиток   від фінансово-господарської за 2014р склав 199 млн.грн,  в тому числі  237млн.грн  

збиток від курсових різниць: 
 

  2014 
Позитивні курсові різниці за 12 міс.2014 52 483 
Негативні курсові різниці за 12 міс.2014 -289 133 

Фінансовий результат від курсових різниць  -236 650 
 
 

Показники ліквідності: 
 Оптим. 

значен. 
2011 2012 2013 2014 

Коефіцієнт 
покриття 
загальної 
ліквідності 

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

Коефіцієнт  
швидкої 
ліквідності 

>0,6 0,64 0.60 0,56 0,35 

Коефіцієнт 
абсолютної 
ліквідності 

,2-0,35 
0,03 0.02 0,01 0,07 

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

значен 
2011 2012 2013 2014 

Коефіцієнт автономії 
(фінансової незалежності) >0,5 0,20 0,21 0,22 

-
0,18 

Коефіцієнт фінансової 
стабільності  >1 0,25 0,26 0,29 

-
0,15 

Коефіцієнт забезпечення 
власними оборотними коштами >0,1 -0,02 

-
0,09 0,00 

-
1,03 

Коефіцієнт ефективності 
використання активів  зрост. 0,03 0,01 0,01 

 

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 

 
 

Показники  рентабельності 
 

00
8 

00
9 

01
0 

01
1 

01
2 

01
3 

01
4 

Загальна 
рентабельність 12,

4% 
,3
% 

,0
% 

,1
% 

,9
% 

,0
% 

32,
2% 

 
 
 
Прошу затвердити річний звіт Товариства.  
Збитки, отримані у 2014році, покрити за рахунок доходів майбутніх періодів. 
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Додаток № 6 
ПРОТОКОЛ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ 

Публічне акціонерне товариство «Іскра» 
за підсумками голосування на Загальних зборах 

 
Бюлетень № 1 

__________________________________________________________________________________ 
1. Обрання голови та членів лічильної комісії загальних зборів акціонерів Товариства. 
 
 
Місце проведення: м. Львів, вул.. Вулецька,14.   29 квітня 2015 року. 
Дата проведення Загальних зборів: 29 квітня 2015 року. 
Час проведення Загальних зборів: 10:00:00. 
 
Для участі у Загальних зборах зареєструвалися акціонери (їх представники), які у сукупності 

володіють 11 261 401 голосуючими акціями ПАТ «Іскра» (далі – Товариство), що складає 62,65 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» – 11 261 401 голосуючих акцій ПАТ «Іскра» (далі – Товариство), що складає 100 (%) від 

кількості голосуючих акцій Товариства, зареєстрованих для участі у Загальних зборах та 62,65 % від 
загальної кількості голосуючих акцій Товариства. 

 
«ПРОТИ» – 0 голосуючих акцій, що складає 0 (%) від кількості голосуючих акцій Товариства, 

зареєстрованих для участі у Загальних зборах та 0 % від загальної кількості голосуючих акцій 
Товариства. 

 
«УТРИМАЛИСЬ» – 0 голосуючих акцій, що складає 0 (%) від кількості голосуючих акцій 

Товариства, зареєстрованих для участі у Загальних зборах та 0 % від загальної кількості голосуючих 
акцій Товариства. 

 
«НЕ ГОЛОСУВАЛО» – 0 голосуючих акцій, що складає 0 (%) від кількості голосуючих акцій 

Товариства, зареєстрованих для участі у Загальних зборах та 0 % від загальної кількості голосуючих 
акцій Товариства. 

 
 
Результат голосування: Обрати до лічильної комісії Манівську Лілію Романівну – голову, 

Олефіренко Світлану Володимиоівну – секретаря, Мирутенко Марію Олександрівну – членами 
лічильної комісії. 

 
Голова лічильної комісії___________________________________Манівська Л.Р. 
 
Секретар лічильної комісії_________________________________Олефіренко С.В. 
 
Члени лічильної комісії____________________________________Мирутенко М.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 секретаріату загальних зборів акціонерів Товариства. 
 
 
Місце проведення: м. Львів, вул.. Вулецька,14.   29 квітня 2015 року. 
Дата проведення Загальних зборів: 29 квітня 2015 року. 
Час проведення Загальних зборів: 10:00:00. 
 
Для участі у Загальних зборах зареєструвалися акціонери (їх представники), які у сукупності 

володіють 11 261 401 голосуючими акціями ПАТ «Іскра» (далі – Товариство), що складає 62,65 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» – 11 261 401 голосуючих акцій ПАТ «Іскра» (далі – Товариство), що складає 100 (%) від 

кількості голосуючих акцій Товариства, зареєстрованих для участі у Загальних зборах та 62,65 % від 
загальної кількості голосуючих акцій Товариства. 

 
«ПРОТИ» – 0 голосуючих акцій, що складає 0 (%) від кількості голосуючих акцій Товариства, 

зареєстрованих для участі у Загальних зборах та 0 % від загальної кількості голосуючих акцій 
Товариства. 

 
«УТРИМАЛИСЬ» – 0 голосуючих акцій, що складає 0 (%) від кількості голосуючих акцій 

Товариства, зареєстрованих для участі у Загальних зборах та 0 % від загальної кількості голосуючих 
акцій Товариства. 

 
«НЕ ГОЛОСУВАЛО» – 0 голосуючих акцій, що складає 0 (%) від кількості голосуючих акцій 

Товариства, зареєстрованих для участі у Загальних зборах та 0 % від загальної кількості голосуючих 
акцій Товариства. 

 
Результат голосування: Обрати головою Загальних зборів акціонерів товариства Дацюка 

Михайла Михайловича та секретаріат –Федоренко Людмилу Станіславівну та Луцюк Наталію 
Дмитрівну 

 
 
Голова лічильної комісії___________________________________Манівська Л.Р. 
 
Секретар лічильної комісії_________________________________Олефіренко С.В. 
 
Члени лічильної комісії____________________________________Мирутенко М.О. 
 
           ____________________________________Клепач М.Б. 
 



 22 

Додаток № 8 
ПРОТОКОЛ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ 

Публічне акціонерне товариство «Іскра» 
за підсумками голосування на Загальних зборах 

 
Бюлетень № 3 

__________________________________________________________________________________ 
1. Затвердження регламенту Загальних зборів акціонерів Товариства. 
 
 
Місце проведення: м. Львів, вул.. Вулецька,14.   29 квітня 2015 року. 
Дата проведення Загальних зборів: 29 квітня 2015 року. 
Час проведення Загальних зборів: 10:00:00. 
 
Для участі у Загальних зборах зареєструвалися акціонери (їх представники), які у сукупності 

володіють 11 261 401 голосуючими акціями ПАТ «Іскра» (далі – Товариство), що складає 62,65 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» – 11 261 401 голосуючих акцій ПАТ «Іскра» (далі – Товариство), що складає 100 (%) від 

кількості голосуючих акцій Товариства, зареєстрованих для участі у Загальних зборах та 62,65 % від 
загальної кількості голосуючих акцій Товариства. 

 
«ПРОТИ» – 0 голосуючих акцій, що складає 0 (%) від кількості голосуючих акцій Товариства, 

зареєстрованих для участі у Загальних зборах та 0 % від загальної кількості голосуючих акцій 
Товариства. 

 
«УТРИМАЛИСЬ» – 0 голосуючих акцій, що складає 0 (%) від кількості голосуючих акцій 

Товариства, зареєстрованих для участі у Загальних зборах та 0 % від загальної кількості голосуючих 
акцій Товариства. 

 
«НЕ ГОЛОСУВАЛО» – 0 голосуючих акцій, що складає 0 (%) від кількості голосуючих акцій 

Товариства, зареєстрованих для участі у Загальних зборах та 0 % від загальної кількості голосуючих 
акцій Товариства. 

 
Результат голосування: Затвердити регламент Загальних зборів акціонерів товариства 
 
 
Голова лічильної комісії___________________________________Манівська Л.Р. 
 
Секретар лічильної комісії_________________________________Олефіренко С.В. 
 
Члени лічильної комісії____________________________________Мирутенко М.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. Звіт Генерального директора – Голови правління про господарську діяльність 

Товариства за 2014 рік та визначення основних напрямків діяльності на 2015 рік. Прийняття 
рішення за наслідками розгляду звіту. 

 
 
Місце проведення: м. Львів, вул.. Вулецька,14.   29 квітня 2015 року. 
Дата проведення Загальних зборів: 29 квітня 2015 року. 
Час проведення Загальних зборів: 10:00:00. 
 
Для участі у Загальних зборах зареєструвалися акціонери (їх представники), які у сукупності 

володіють 11 261 401 голосуючими акціями ПАТ «Іскра» (далі – Товариство), що складає 62,65 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» – 11 261 401 голосуючих акцій ПАТ «Іскра» (далі – Товариство), що складає 100 (%) від 

кількості голосуючих акцій Товариства, зареєстрованих для участі у Загальних зборах та 62,65 % від 
загальної кількості голосуючих акцій Товариства. 

 
«ПРОТИ» – 0 голосуючих акцій, що складає 0 (%) від кількості голосуючих акцій Товариства, 

зареєстрованих для участі у Загальних зборах та 0 % від загальної кількості голосуючих акцій 
Товариства. 

 
«УТРИМАЛИСЬ» – 0 голосуючих акцій, що складає 0 (%) від кількості голосуючих акцій 

Товариства, зареєстрованих для участі у Загальних зборах та 0 % від загальної кількості голосуючих 
акцій Товариства. 

 
«НЕ ГОЛОСУВАЛО» – 0 голосуючих акцій, що складає 0 (%) від кількості голосуючих акцій 

Товариства, зареєстрованих для участі у Загальних зборах та 0 % від загальної кількості голосуючих 
акцій Товариства. 

 
Результат голосування: Затвердити звіт Генерального директора – Голови правління про 

господарську діяльність Товариства за 2014 рік та визначення основних напрямків діяльності на 
2015 рік. 

 
 
Голова лічильної комісії___________________________________Манівська Л.Р. 
 
Секретар лічильної комісії_________________________________Олефіренко С.В. 
 
Члени лічильної комісії____________________________________Мирутенко М.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. Звіт Наглядової Ради. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. 
 
 
Місце проведення: м. Львів, вул.. Вулецька,14.   29 квітня 2015 року. 
Дата проведення Загальних зборів: 29 квітня 2015 року. 
Час проведення Загальних зборів: 10:00:00. 
 
Для участі у Загальних зборах зареєструвалися акціонери (їх представники), які у сукупності 

володіють 11 261 401 голосуючими акціями ПАТ «Іскра» (далі – Товариство), що складає 62,65 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» – 11 261 401 голосуючих акцій ПАТ «Іскра» (далі – Товариство), що складає 100 (%) від 

кількості голосуючих акцій Товариства, зареєстрованих для участі у Загальних зборах та 62,65 % від 
загальної кількості голосуючих акцій Товариства. 

 
«ПРОТИ» – 0 голосуючих акцій, що складає 0 (%) від кількості голосуючих акцій Товариства, 

зареєстрованих для участі у Загальних зборах та 0 % від загальної кількості голосуючих акцій 
Товариства. 

 
«УТРИМАЛИСЬ» – 0 голосуючих акцій, що складає 0 (%) від кількості голосуючих акцій 

Товариства, зареєстрованих для участі у Загальних зборах та 0 % від загальної кількості голосуючих 
акцій Товариства. 

 
«НЕ ГОЛОСУВАЛО» – 0 голосуючих акцій, що складає 0 (%) від кількості голосуючих акцій 

Товариства, зареєстрованих для участі у Загальних зборах та 0 % від загальної кількості голосуючих 
акцій Товариства. 

 
Результат голосування: Затвердити звіт Наглядової Ради. 
 
 
Голова лічильної комісії___________________________________Манівська Л.Р. 
 
Секретар лічильної комісії_________________________________Олефіренко С.В. 
 
Члени лічильної комісії____________________________________Мирутенко М.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. Звіт Ревізійної комісії. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. 
 
 
Місце проведення: м. Львів, вул. Вулецька,14.   29 квітня 2015 року. 
Дата проведення Загальних зборів: 29 квітня 2015 року. 
Час проведення Загальних зборів: 10:00:00. 
 
Для участі у Загальних зборах зареєструвалися акціонери (їх представники), які у сукупності 

володіють 11 261 401 голосуючими акціями ПАТ «Іскра» (далі – Товариство), що складає 62,65 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» – 11 261 401 голосуючих акцій ПАТ «Іскра» (далі – Товариство), що складає 100 (%) від 

кількості голосуючих акцій Товариства, зареєстрованих для участі у Загальних зборах та 62,65 % від 
загальної кількості голосуючих акцій Товариства. 

 
«ПРОТИ» – 0 голосуючих акцій, що складає 0 (%) від кількості голосуючих акцій Товариства, 

зареєстрованих для участі у Загальних зборах та 0 % від загальної кількості голосуючих акцій 
Товариства. 

 
«УТРИМАЛИСЬ» – 0 голосуючих акцій, що складає 0 (%) від кількості голосуючих акцій 

Товариства, зареєстрованих для участі у Загальних зборах та 0 % від загальної кількості голосуючих 
акцій Товариства. 

 
«НЕ ГОЛОСУВАЛО» – 0 голосуючих акцій, що складає 0 (%) від кількості голосуючих акцій 

Товариства, зареєстрованих для участі у Загальних зборах та 0 % від загальної кількості голосуючих 
акцій Товариства. 

 
 
Результат голосування: Затвердити звіт Ревізійної комісії. 
 
 
Голова лічильної комісії___________________________________Манівська Л.Р. 
 
Секретар лічильної комісії_________________________________Олефіренко С.В. 
 
Члени лічильної комісії____________________________________Мирутенко М.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. Затвердження річного звіту Товариства та розподіл прибутку (збитків) Товариства з 

урахуванням вимог, передбачених ЗУ «Про акціонерні товариства». 
 
Місце проведення: м. Львів, вул.. Вулецька,14.   29 квітня 2015 року. 
Дата проведення Загальних зборів: 29 квітня 2015 року. 
Час проведення Загальних зборів: 10:00:00. 
 
Для участі у Загальних зборах зареєструвалися акціонери (їх представники), які у сукупності 

володіють 11 261 401 голосуючими акціями ПАТ «Іскра» (далі – Товариство), що складає 62,65 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» – 11 261 401 голосуючих акцій ПАТ «Іскра» (далі – Товариство), що складає 100 (%) від 

кількості голосуючих акцій Товариства, зареєстрованих для участі у Загальних зборах та 62,65 % від 
загальної кількості голосуючих акцій Товариства. 

 
«ПРОТИ» – 0 голосуючих акцій, що складає 0 (%) від кількості голосуючих акцій Товариства, 

зареєстрованих для участі у Загальних зборах та 0 % від загальної кількості голосуючих акцій 
Товариства. 

 
«УТРИМАЛИСЬ» – 0 голосуючих акцій, що складає 0 (%) від кількості голосуючих акцій 

Товариства, зареєстрованих для участі у Загальних зборах та 0 % від загальної кількості голосуючих 
акцій Товариства. 

 
«НЕ ГОЛОСУВАЛО» – 0 голосуючих акцій, що складає 0 (%) від кількості голосуючих акцій 

Товариства, зареєстрованих для участі у Загальних зборах та 0 % від загальної кількості голосуючих 
акцій Товариства. 

 
Результат голосування: Затвердити річний звіт Товариства. Збитки, отриманні у 2014 році, 

покрити за рахунок доходів майбутніх періодів. 
 
Голова лічильної комісії___________________________________Манівська Л.Р. 
 
Секретар лічильної комісії_________________________________Олефіренко С.В. 
 
Члени лічильної комісії____________________________________Мирутенко М.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 повноважень Генерального директора та обрання нового Генерального 

директора. 
 
Місце проведення: м. Львів, вул. Вулецька,14.   29 квітня 2015 року. 
Дата проведення Загальних зборів: 29 квітня 2015 року. 
Час проведення Загальних зборів: 10:00:00. 
 
Для участі у Загальних зборах зареєструвалися акціонери (їх представники), які у сукупності 

володіють 11 261 401 голосуючими акціями ПАТ «Іскра» (далі – Товариство), що складає 62,65 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» кандидата Костіва Мирона Андрійовича проголосувало 11 262 401 голосуюча акція. 
«ПРОТИ» кандидата Костіва Мирона Андрійовича проголосувало 0 голосуючих акцій. 
«УТРИМАЛИСЬ» за кандидата Костіва Мирона Андрійовича 0 голосуючих акцій. 
 
«ЗА» кандидата Рабця Віктора Мирославовича проголосувало 0 голосуючих акцій. 
«ПРОТИ» кандидата Рабця Віктора Мирославовича проголосувало 0 голосуючих акцій. 
«УТРИМАЛИСЬ» за кандидата Рабця Віктора Мирославовича проголосувало 0 голосуючих 

акцій. 
 
«НЕ ГОЛОСУВАЛО» 0 голосуючих акцій. 
 
Результат голосування: Припинити повноваження генерального директора Товариства – 

Костіва Мирона Андрійовича та призначити генеральним директором Товариства – Костіва 
Мирона Андрійовича. 

 
 
Голова лічильної комісії___________________________________Манівська Л.Р. 
 
Секретар лічильної комісії_________________________________Олефіренко С.В. 
 
Члени лічильної комісії____________________________________Мирутенко М.О. 
 
                 ____________________________________Клепач М.Б. 
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Додаток № 14 
ПРОТОКОЛ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ 

Публічне акціонерне товариство «Іскра» 
за підсумками голосування на Загальних зборах 

Бюлетень № 9 
__________________________________________________________________________________ 

1. Припинення повноважень та обрання членів Наглядової ради. 
Місце проведення: м. Львів, вул.. Вулецька,14.   29 квітня 2014 року. 
Дата проведення Загальних зборів: 29 квітня 2014 року. 
Час проведення Загальних зборів: 10:00:00. 
 
Для участі у Загальних зборах зареєструвалися акціонери (їх представники), які у сукупності 

володіють 11 261 401 голосуючими акціями ПАТ «Іскра» (далі – Товариство), що складає 62,65 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» кандидата Сіфонт Холдінгз Лімітед проголосувало 11 184 372 голосуючих акції. 
«ПРОТИ» кандидата Сіфонт Холдінгз Лімітед проголосувало 0 голосуючих акцій. 
«УТРИМАЛИСЬ» в голосуванні за кандидата Сіфонт Холдінгз Лімітед проголосувало 0 

голосуючих акцій. 
 
«ЗА» кандидата Кріскон Лімітед проголосувало 11 184 806 голосуючих акцій. 
«ПРОТИ» кандидата Кріскон Лімітед проголосувало 0 голосуючих акції. 
«УТРИМАЛИСЬ» в голосуванні за кандидата Кріскон Лімітед проголосувало 0 голосуючих акцій. 
 
«ЗА» кандидата Росінанте Ентерпрайзес Лімітед проголосувало 11 414 762 голосуючі акції. 
«ПРОТИ» кандидата Росінанте Ентерпрайзес Лімітед проголосувало 0 голосуючих акцій. 
«УТРИМАЛИСЬ» в голосуванні за кандидата Росінанте Ентерпрайзес Лімітед проголосувало 0 

голосуючих акцій. 
 
«ЗА» кандидата Долоріана Ентерпрпайзес Лімітед проголосувало 263 голосуючі акції. 
«ПРОТИ» кандидата Долоріана Ентерпрпайзес Лімітед проголосувало 0 голосуючих акцій. 
«УТРИМАЛИСЬ» в голосуванні за кандидата Долоріана Ентерпрпайзес Лімітед проголосувало 0 

голосуючих акцій. 
 
«НЕ ГОЛОСУВАЛО» 0 голосуючих акцій. 
 
Результат голосування: Припинити повноваження членів Наглядової Ради у складі 

юридичних осіб: Сіфонт Холдінгс Лімітед, Кріскон Лімітед, Росінанте Ентерпрайзес Лімітед та 
обрати членами Наглядової Ради наступні юридичні особи: 

Сіфонт Холдінгс Лімітед –, 
Кріскон Лімітед  
Росінанте Ентерпрайзес Лімітед. 
 
Голова лічильної комісії___________________________________Манівська Л.Р. 
 
Секретар лічильної комісії_________________________________Олефіренко С.В. 
 
Члени лічильної комісії____________________________________Мирутенко М.О. 
 
           ____________________________________Клепач М.Б. 
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Додаток № 15 
ПРОТОКОЛ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ 

Публічне акціонерне товариство «Іскра» 
за підсумками голосування на Загальних зборах 

 
Бюлетень № 10 

__________________________________________________________________________________ 
1. Припинення повноважень та обрання членів Ревізійної комісії. 
 
Місце проведення: м. Львів, вул.. Вулецька,14.   29 квітня 2015 року. 
Дата проведення Загальних зборів: 29 квітня 2015 року. 
Час проведення Загальних зборів: 10:00:00. 
Для участі у Загальних зборах зареєструвалися акціонери (їх представники), які у сукупності 

володіють 11 261 401 голосуючими акціями ПАТ «Іскра» (далі – Товариство), що складає 62,65 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» кандидата Фарина Н.В. проголосувало 11 261 280 голосуючих акцій 
«ПРОТИ» кандидата Фарина Н.В. проголосувало 0 голосуючих акцій. 
«УТРИМАЛИСЬ» в голосуванні за кандидата Фарина Н.В. 0 голосуючих акцій. 
 
«ЗА» кандидата Лелюх П.І. проголосувало 11 261 380 голосуючих акцій. 
«ПРОТИ» кандидата Лелюх П.І. проголосувало 0 голосуючих акцій. 
«УТРИМАЛИСЬ» в голосуванні за кандидата Лелюх П.І. 0 голосуючих акцій. 
 
«ЗА» кандидата Шило Г.В. проголосувало 11 261 280 голосуючих акцій. 
«ПРОТИ» кандидата Шило Г.В. проголосувало 0 голосуючих акцій. 
«УТРИМАЛИСЬ» в голосуванні за кандидата Шило Г.В. 0 голосуючих акцій. 
 
«ЗА» кандидата Партика Х.П. проголосувало 263 голосуючі акції. 
«ПРОТИ» кандидата Партика Х.П. проголосувало 0 голосуючих акцій. 
«УТРИМАЛИСЬ» в голосуванні за кандидата Партика Х.П. 0 голосуючих акцій. 
 
«НЕ ГОЛОСУВАЛО» 0 голосуючих акцій. 
 
Результат голосування: Припинити повноваження Ревізійної комісії у складі: Голови – 

Лелюха П. І., членів – Фарини Н. В., Шило Г. В. та обрати Ревізійну комісію у складі: Лелюх П. І., 
Фарина Н. В., Шило Г. В. 

 
Голова лічильної комісії___________________________________Манівська Л.Р. 
 
Секретар лічильної комісії_________________________________Олефіренко С.В. 
 
Члени лічильної комісії____________________________________Мирутенко М.О. 
 
           ____________________________________Клепач М.Б. 
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