
 За рішенням наглядової ради АТ „Львівський хімічний завод” (протокол № 37 від 

24.03. 2022 р.) затверджений 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ та проект рішень з питань порядку денного 

загальних зборів акціонерів, що відбуватимуться 30.03.2022 р. 
 

1. Порядок проведення загальних зборів, обрання членів лічильної комісії зборів. 

(Рішення: Затвердити порядок проведення зборів, обрати на період проведення даних загальних зборів 

лічильну комісію у складі 3-х осіб: Прімєрова Н.Г., Толкачова В.Л., Керніцька Т.Р.) 

2. Розгляд звіту генерального директора та затвердження заходів за результатами його розгляду. 

(Рішення: Затвердити заходи за результатами звіту генерального директора за 2021 рік) 

3. Розгляд звіту наглядової ради та затвердження заходів за результатами його розгляду. 
(Рішення: Затвердити заходи за результатами звіту наглядової ради за 2021 рік). 

4.Затвердження звіту та висновків ревізійної комісії. 

(Рішення: Затвердити звіт та  висновки ревізійної комісії за 2021 рік). 

5. Затвердження річного звіту. 

(Рішення: Затвердити річний звіт товариства за 2021 рік) 

6. Розподіл прибутку товариства за 2021 рік. 

(Рішення: Затвердити розподіл прибутку товариства за 2021 рік). 

7. Про припинення повноважень генерального директора. 

(Рішення: Припинити повноваження генерального директора Бобришова А.М. 31.03.2022 р. у зв’язку із 

закінченням терміну перебування на посаді). 

8. Про припинення повноважень голови та членів наглядової ради. 

(Рішення: Припинити повноваження голови та членів наглядової ради: Воронкіна К.С., Бобришової К.А., 

Процака Е.А., Попова С.О. 31.03.2022 р. у зв’язку з закінченням терміну перебування на посаді.) 

9. Про припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії. 

(Рішення: Припинити повноваження голови та членів ревізійної комісії: Стадника А.М., Гриневича Ю.Ю., 

Костко М.М. 31.03.2022 р. у зв’язку з закінченням терміну перебування на посаді.) 

10. Затвердження умов трудового договору з генеральним директором. 
(Рішення: Затвердити умови трудового договору з генеральним директором). 

11. Затвердження умов цивільно-правових договорів з членами наглядової ради та встановлення 

розміру їх винагороди. 
(Рішення: Затвердити умови цивільно-правових договорів з членами наглядової ради та встановити 

щомісячну винагороду в розмірі законодавчо встановленої мінімальної заробітної плати. За підсумками 

року членам наглядової ради може виплачуватись додаткова винагорода). 

12. Затвердження умов цивільно-правових договорів з членами ревізійної комісії. 
(Рішення: Затвердити умови цивільно-правових договорів з членами ревізійної комісії). 

13. Про внесення змін та доповнень до внутрішніх положень товариства. 

(Рішення: Внести зміни та доповнення до Положення про наглядову раду, Положення про виконавчий 
орган, а також затвердити дані положення в новій редакції). 

14. Обрання генерального директора. 

(Рішення: Обрати генеральним директором Бобришова Анатолія Микитовича з 01.04.2022 р. терміном 
на 6 років та доручити підписати трудовий договір голові наглядової ради). 

15. Обрання членів наглядової ради. 

(Рішення: Обрати членів наглядової ради: Воронкіна Костянтина Сергійовича, Бобришову Крістіну 

Анатоліївну, Стадника Анатолія Миколайовича, Процака Едварда Антоновича, Гриневича Юрія 
Юрійовича з 01.04.2022 р. терміном на 3 роки та доручити генеральному директору підписати цивільно-

правові договори з ними). 

16. Обрання членів ревізійної комісії. 
(Рішення: Обрати членів ревізійної комісії: Костко Марію Михайлівну, Горнецьку Марію Василівну, 

Бородіну Ларису Борисівну з 01.04.2022 р. терміном на 3 роки та доручити генеральному директору 

підписати цивільно-правові договори з ними). 
 

Станом на 24.03.2022 р., згідно переліку акціонерів, кількість акцій 15 869 штук, з них 

голосуючих акцій 14 039 штук. 

 

Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів розміщено на сайті товариства: 

www.lhz.com.ua 


