
 
Правління Приватного акціонерного товариства „Науково-виробниче об’єднання «Термоприлад» ім. В.Лаха” повідомляє, що 

Загальні збори акціонерів відбудуться 20 квітня 2018 р.  о 10 год. за адресою: 
 м. Львів, вул. Наукова, 3 в приміщенні актового залу (4-й поверх) 

  
Проект порядку денного: 

1.  Обрання  лічильної комісії. 
2.  Обрання  голови та секретаря загальних зборів. 
3.  Звіт та затвердження звіту  правління   про   результати   фінансово-господарської    діяльності  за 2017 рік. Визначення та 

затвердження основних напрямів діяльності в 2018 році. 
4.  Звіт ревізійної комісії, затвердження висновку ревізійної комісії. 
5.  Звіт наглядової ради. 
6.  Затвердження фінансового звіту та річного балансу.  
7.  Затвердження розподілу прибутку та (або) покриття збитків за результатами роботи у 2017 р. та прогнозованого нормативу розподілу 

прибутку у 2018 р. 
8.  Внесення змін до статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції. 
9.  Внесення змін до внутрішніх положень Товариства. 
 
Реєстрація акціонерів буде проводитись з 8.30 год. до 9.55 год. Реєстрація акціонерів буде проводитись на підставі зведеного 

облікового реєстру власників цінних паперів Товариства, які мають право на участь у загальних зборах, складеного в порядку, 
передбаченому законодавством про депозитарну систему, станом на 2400 год. 16.04.2018  р.                                                                                                                                                                                                        

Для реєстрації акціонерів при собі необхідно мати паспорт, представникам акціонерів – паспорт і доручення, оформлене згідно чинного 
законодавства. Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю, визначається чинним законодавством. Акціонери 
користуються правами, наданими їм відповідно до вимог статей 36 та 38 Закону України "Про акціонерні товариства" після отримання 
повідомлення про проведення загальних зборів, та протягом строку, визначеного цим Законом. Інформація з проектом рішень щодо кожного з 
питань, включених до проекту порядку денного, а також інформація, передбачена чинним законодавством розміщена на власному веб-сайті 
товариства за адресою: www.termoprylad.bfg.lviv.ua, також з даною інформацію можна ознайомитись за місцезнаходженням Товариства в 
робочі дні з 9-00 до 14-00 (кім. 402). Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами, - голова секретаріату 
Гаєвська Ольга Євстахівна. Телефон для довідок: (032) 263-11-38. 

 
Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис.грн.) 

Найменування показника 
Період 

звітний попередній 
Усього активів 30555,0 24320,0 
Основні засоби 7270,0 7547,0 
Довгострокові фінансові інвестиції  19,0 19,0 
Запаси 9936,0 9338,0 
Сумарна дебіторська заборгованість 10687,0 5686,0 
Грошові кошти та їх еквіваленти 2618,0 1707,0 
Нерозподілений прибуток 21487,0 18024,0 
Власний капітал 26586,0 22941,0 
Статутний капітал 1154,0 1154,0 
Довгострокові зобов’язання - - 
Поточні зобов’язання 3969,0 1370,0 
Прибуток  4534,0 295,0 
Середньорічна кількість акцій (шт.) 384583 384583 
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 183 187 

  
ПРОЕКТИ РІШЕНЬ З ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: 

З першого питання проекту порядку денного:  Обрання членів лічильної комісії  
Для забезпечення проведення голосування на загальних зборах акціонерів ПрАТ «Термоприлад» обрати лічильну комісію у складі: Голова 
комісії – Савицький Кирило Дмитрович;  Члени комісії: Возна Наталя Михайлівна, Спорняк Ігор Юрійович.  
 
З другого питання проекту порядку денного:  Обрання голови та секретаря загальних зборів  
Обрати головою зборів голову наглядової Ради Білоуса Б.Т., секретарем - голову секретаріату Правління  Гаєвську О.Є 
  
З третього питання проекту порядку денного:  Звіт та затвердження звіту  правління   про   результати   фінансово-господарської    
діяльності  за 2017 рік. Визначення та затвердження основних напрямів діяльності в 2018 році.  
Затвердити Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік та  основні напрями діяльності в 2018 р. 
і визнати роботу Правління за підсумками 2017 року задовільною.  
 
З четвертого  питання проекту порядку денного: Звіт ревізійної комісії, затвердження висновку ревізійної комісії 
Затвердити  звіт ревізійної комісії та висновки про результати господарсько-фінансової діяльності за 2017 р. і визнати її роботу задовільною 
 
З п’ятого питання проекту порядку денного:   Звіт наглядової ради.  
Затвердити звіт наглядової ради за звітний період і визнати її діяльність задовільною.  
 
З шостого питання проекту порядку денного:  Затвердження фінансового звіту та річного балансу  
 Затвердити звіт про фінансові результати за 2017 р. та річний баланс за 2017 р. 

http://www.termoprylad.bfg.lviv.ua/


 
 
З сьомого питання проекту порядку денного:  Затвердження розподілу прибутку та (або) покриття збитків за результатами роботи у 
2017 р. та прогнозованого нормативу розподілу прибутку у 2018 р. 
1. Затвердити фінансовий результат Товариства за 2017 рік  
3. Затвердити прогнозований норматив розподілу чистого прибутку у 2018 році 
 
З восьмого питання проекту порядку денного: Внесення змін до статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.  
Затвердити та внести зміни до Статуту Товариства щодо приведення його у відповідність до чинного законодавства шляхом прийняття нової 
редакції Статуту Товариства. 
 
З дев’ятого питання проекту порядку денного:  Внесення змін до внутрішніх положень Товариства.  
Внести зміни до Положення про Загальні збори, Положення про Наглядову раду, Положення про Ревізійну комісію, Положення про Правління 
шляхом викладення їх у новій редакції.  

                                                                                                                                   Правління ПрАТ «Термоприлад» ім. В.Лаха” 
 
 

Повідомлення опубліковане в  офіційному виданні НКЦПФР – газеті «Відомості Національної комісії з цінних паперів та 
фондового ринку»   №50 від 14.03.2018 року 

 
 

 
 
 
 


