
Шановні акціонери Приватного акціонерного товариства по пуску, налагодженню, удосконаленню технології  
та експлуатації електростанцій і мереж «ЛЬВІВОРГРЕС»  

(місцезнаходження Товариства: 79011, м.Львів, вул.Тютюнників, 55, код ЄДРПОУ 00128504, www.lvivorgres.com.ua). 
Повідомляємо, що чергові загальні збори акціонерів відбудуться 23 квітня 2018 року 

 (рішення Наглядової ради від 06 березня 2018 року). 
Проект порядку денного зборів: 

1. Про обрання членів лічильної комісії. 
Проект рішення: Встановити кількісний склад лічильної комісії: 3 особи. Обрати до складу лічильної комісії:  Мандич О.В., 

Маковецька І.Ф., Воробець С.І.                
2. Затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік. 
Проект рішення:Затвердити. 
3. Розгляд звіту Наглядової Ради за 2017р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2017р. 
Проект рішення:Затвердити. 
4. Розгляд звіту Генерального директора. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Генерального директора Товариства за 

2017 рік. 
Проект рішення:Затвердити. 
5. Розгляд звіту Ревізійної комісії за 2017 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії за 2017р. 
Проект рішення:Затвердити. 
6. Про розподіл прибутків і збитків Товариства за 2017 рік з урахуванням вимог, передбачених Законом України «Про акціонерні 

товариства». 
Проект рішення: Розподіл прибутків (за наявності) і покриття збитків провести відповідно до чинного законодавства.                                                                                                                                                                                                                                             

Місце проведення зборів – 79011, м.Львів, вул.Тютюнників, 55, к.509 (актова зала). 
Реєстрація учасників чергових загальних зборів 23.04.2018 року з 9.00 год. до 09.45 год. (вестибюль 1-го поверху). 
Початок роботи зборів о 10.00 год. Ознайомлення акціонерів з документами, що стосуються порядку денного, проводиться в робочі дні 

за адресою підприємства (к.414). Відповідальна особа за ознайомлення акціонерів з матеріалами під час підготовки до загальних зборів: 
Мандич О.В. Перелік акціонерів, які мають право на участь у зборах ПрАТ «ЛЬВІВОРГРЕС» буде складений на 24.00 год. 17.04.2018 
року. Для реєстрації і участі у зборах акціонерам необхідно мати при собі документ, який посвідчує особу, а представникам акціонерів – 
також доручення на право управління акціями, оформлене згідно з чинним законодавством». 

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

Найменування показника період 
2017 р. 2016 р. 2015 р. 

Усього активів 10 664 9 733 16 335 
Основні засоби 1 100 1 297 1 807 
Довгострокові фінансові інвестиції - - - 
Запаси 367 630 337 
Сумарна дебіторська заборгованість 6 581 5 237 8 264 
Грошові кошти та їх еквіваленти 1 155 1 122 633 
Нерозподілений прибуток -13 048 -6 667 -6 091 
Власний капітал -6 116 265 -2 715 
Статутний капітал 3 289, 545 3 289, 545 3 289, 545 
Довгострокові зобов'язання 10 820 46 157 
Поточні зобов'язання 5 960 9 422 18 893 
Чистий прибуток (збиток) -6 381 -576 -2 472 
Середньорічна кількість акцій (шт.) 657 909 657 909 657 909 
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) - - - 
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом 

періоду - - - 

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 113 191 235 
 

Наглядова рада 
 

Повідомлення опубліковане в  офіційному виданні НКЦПФР – газеті «Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового 
ринку»   №55 від 21.03.2018 року. 
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