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ПРОТОКОЛ 

загальних зборів акціонерів 
 

27 квітня 2018 року   № 1    м. Миколаїв 
 

Відкрив загальні збори акціонерів  голова Наглядової ради Жук І.І. 
 

Шановні акціонери та їх представники! 
У відповідності з Законом України «Про акціонерні товариства», Наглядова рада 

товариства 9 березня 2018 року прийняла рішення провести чергові загальні збори 
акціонерів 27 квітня 2018 року з порядком денним: 

1. Обрання лічильної комісії. 
2. Обрання голови та секретаря зборів. 
3. Звіт директора про результати фінансово-господарської діяльності в 2017 році та 

основні напрямки діяльності у 2018 році. 
4. Звіт Наглядової ради. 
5. Звіт ревізора та висновки щодо річного звіту та балансу. 
6. Визначення порядку розподілу прибутку за 2017 рік 
У відповідності з чинним законодавством проведено реєстрацію прибулих на загальні 

збори акціонерів. 
Всього в реєстрі власників іменних цінних паперів ПрАТ «Миколаївське АТП» 

зареєстровано 98 фізичних осіб та 1 юридична, що володіють 2627000 простими іменними 
акціями, сумарною номінальною вартістю 656750,00 грн., що становить 100% від Статутного 
капіталу Товариства. 

Всього в переліку обліковується 1809925 голосуючих іменних акцій, що становить 68,897% 
від Статутного капіталу Товариства. 

Всього на загальних зборах акціонерів зареєстровано 1 акціонер, що володіє 1809925 
акціями, що становить 100,00% від усіх голосуючих акцій. 

Присутні на зборах ще два акціонери які володіють 12451 акціями, що становить 0,474% 
від статутного капіталу товариства, але які не мають права голосування на зборах. 

Так як наявний кворум, збори вважаються правомочним. 
Є пропозиція розпочати збори. Якщо інших пропозицій немає, ставлю на голосування. 

Прошу голосувати мандатами. 
                 Рішення прийнято одноголосно. 
 
1. СЛУХАЛИ: Голову Наглядової ради: Для організації роботи зборів необхідно обрати 
лічильну комісію. Які будуть пропозиції ? 
 
     Созоник З.В.: Враховуючи те, що кількість присутніх на зборах незначна, пропоную для 
підрахунку голосів обрати Семчишина С.Ю. 
 
1. ПОСТАНОВИЛИ: Обрати  Семчишина С.Ю. для підрахунку голосів. 
                  Рішення прийнято одноголосно. 
 
 2. СЛУХАЛИ: Голову Наглядової ради : Також нам необхідно обрати голову зборів та 
секретаря. Які будуть пропозиції ? 
 
    Жолінський І.Г. Пропоную головою зборів обрати Жука І.І., секретарем – Созоника В.З.  
 
2. ПОСТАНОВИЛИ: Обрати головою зборів обрати Жука І.І., секретарем – Созоника В.З. 
                Голосування: за - 1809925, проти-0, утримались-0. 
                Рішення прийнято. 
 
Голова зборів: На протязі встановленого законодавством терміну в робочу комісію по 
підготовці зборів, пропозицій, щодо доповнень порядку денного не поступало. Пропоную 
запропонований порядок денний затвердити. 



                Голосування: за - 1809925, проти-0, утримались-0. 
                Рішення прийнято. 
 
Голова зборів: Нам необхідно затвердити регламент зборів, пропоную доповідачам – 10 хв., 
виступаючим – 5 хв. Чи будуть інші пропозиції? Немає. 
                Голосування : за - 1809925, проти – 0, утримались – 0. 
                Рішення прийнято. 
 
Голова зборів: Для швидкої та організованої роботи наших зборів необхідно обрати режим 
голосування. Є пропозиція по всіх питаннях порядку денного проводити відкрите 
голосування. 
                Голосування: за - 1809925, проти – 0, утримались – 0. 
                Рішення прийнято. 
Голова зборів: Пропоную, для кращого сприйняття  заслухати звіти директора, Наглядової 
ради та ревізора і після цього перейти до загального обговорення звітів. 
               Голосування:  за - 1809925, проти – 0, утримались – 0. 
               Рішення прийнято. 
 
3. СЛУХАЛИ: Директора Созоника В.З. який в своїй доповіді зупинився на роботі 

Товариства у 2017 році та планах на 2018 рік. (Доповідь додається). 
 
4. СЛУХАЛИ: Голову Наглядової ради Жука І.І., Шановні акціонери та їх представники ! 

На протязі звітного періоду Наглядовою радою Товариства проводились засідання. 
Основні питання, які розглядались на засіданнях це: 
- про розподіл обов’язків між членами Наглядової ради; 
- про відчуження основних засобів. 
- про проведення аудиту фінансової діяльності Товариства; 
- про проведення чергових зборів; 
- про реалізацію транспортного засобу. 

Протоколи Наглядової ради знаходяться у голови, бажаючі акціонери можуть з ними 
ознайомитись. В своїй діяльності Наглядова рада діяла і буде діяти в інтересах нашого 
Товариства. 

 
5. СЛУХАЛИ: Ревізора Шийку Н.І. Проведено аудит річної фінансової звітності Товариства 

приватним підприємством «Аудиторська компанія «Рейтинг-Аудит» 22 лютого 2018 року. 
(Звіт додається). 

 
3. ПОСТАНОВИЛИ:  
Роботу директора за 2017 рік  визнати задовільною; 

 Звіт директора затвердити. 
              Голосування: за - 1809925, проти – 0, утримались – 0. 
              Рішення принято. 
 
4. ПОСТАНОВИЛИ: Звіт Наглядової ради затвердити. 
             Голосування: за - 1809925, проти – 0, утримались – 0. 
             Рішення прийнято. 
 
5. ПОСТАНОВИЛИ: Звіт ревізора та баланс Товариства за 2017 рік із прибутком 374,9 тис. 

грн. затвердити. Прибуток направити на розвиток підприємства. 
           Голосування: за – 1809925, проти – 0, утримались – 0. 
           Рішення прийнято. 
 
Голова зборів: Всі питання порядку денного вичерпано, оголошую збори закритими. 
 
         Голова зборів      І.І. Жук 
 
 
         Секретар      В.З. Созоник 
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