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ПРОТОКОЛ №1-2014 

річних загальних зборів акціонерів 

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

«КРИЖОПІЛЬСЬКИЙ ОБРІЙ» 

 

 

с.Радянське                                                   29 квітня 2014 року 

 

 

Дата проведення загальних зборів: 29.04.2014  року. 

Час проведення загальних зборів: початок зборів  10 год. 00 хв., закінчення – 11 год. 30хв. 

Місце проведення загальних зборів - Вінницька обл., Крижопільський р-н, с.Радянське, 

вул.Урожайна,1,  кабінент директора. 

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах 23.04.2014 

року. 

Загальна кількість осіб, що включена до переліку акціонерів, які мають право на участь у 

загальних зборах, складеного на 23.04.2014 року: 6 осіб, що є власниками 220912 штук простих 

іменних акцій, або 100% статутного капіталу товариства.  

Повідомлення про скликання річних загальних зборів акціонерів надіслане всім акціонерам 

поштовими листами та оприлюднене:  

- в офіційному виданні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку газеті 

“Бюлетень “Цінні папери України” від 25.03.2014 року №55. 

 

Для виконання функцій реєстраційної комісії обрана Машорчак Лідія Павлівна. 

Статутний капітал Товариства складає 55228,00 грн., який розподілено на 220912 шт. 

простих іменних акцій номінальною вартістю 0,25 грн. кожна. На дату проведення зборів на 

особовому рахунку Товариства обліковується 0 акцій, блоковано 0 акцій, таким чином, кількість 

голосуючих акцій, відносно якої визначається кворум, становить 220912 шт. акцій 

 

За даними Реєстраційної комісії загальна кількість акціонерів - власників голосуючих акцій 

товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах: 1 особа, що володіє 201104 

голосами, або 91,0335 % від загальної  кількості голосуючих акцій. 

 

Згідно зі статтею 41 Закону України «Про акціонерні товариства» збори мають кворум за 

умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками не менше як 60% 

голосуючих акцій. Відповідно до статті 42 Закону України «Про акціонерні товариства» одна 

голосуюча акція надає акціонеру один голос.  

У відповідності до ст. 41 Закону України «Про акціонерні товариства» кворум для 

проведення Зборів є і Збори є правомочними (протокол Реєстраційної комісії додається). 

 

Голова загальних зборів Гжебiнський Юрiй Владіславович, секретар – Машорчак Лідія 

Павлівна. 

Для виконання функцій лічильної комісії обрана Здирко Олена Володимирівна. 

 

 

Порядок голосування на загальних зборах – відкрите голосування бюлетенями за принципом 

“одна акція – один голос” за виключенням питань 8 і 9, по яким провести комулятивне 

голосування бюлетенями. 
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ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

1. Прийняття рішень з питань порядку проведення поточних загальних зборів. 

2. Обрання членів лічильної комісії. 

3. Звіт директора про фінансово-господарську діяльність за 2013 рік, прийняття рішення за 

наслідками розгляду звіту. 

4. Звіт та висновки ревізора, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. 

5. Затвердження річного звіту і балансу товариства за 2013 рік. 

6. Про розподіл прибутку (покриття збитку) за 2013 рік. 

7. Про припинення повноважень органів товариства. 

8. Вибори ревізора. 

9. Вибори директора. 

10.Затвердження умов цивільно-правового договору з ревізором та директором, 

встановлення розміру їх винагороди. 

11.Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з ревізором та 

директором. 

12.Про надання згоди на попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися 

товариством протягом року з моменту прийняття цього рішення. 

 

Питання 1. СЛУХАЛИ: Прийняття рішень з питань порядку проведення поточних загальних 

зборів (Гжебінський Ю.В.).  

ОСНОВНІ ТЕЗИ ВИСТУПУ: Оголошую Загальні збори приватного акціонерного товариства 

"Крижопільський Обрій" в і д к р и т и м и .  

Повідомлення про скликання річних загальних зборів акціонерів  надіслані всім акціонерам 

поштовими листами та оприлюднене:  

- в офіційному виданні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку газеті 

“Бюлетень “Цінні папери України” від 25.03.2014 року №55; 

З моменту оприлюднення повідомлення про скликання річних загальних зборів всі акціонери 

мали змогу ознайомитись з матеріалами по підготовці зборів і надати свої зауваження та 

пропозиції. Пропозицій та зауважень від акціонерів  н е  н а д х о д и л о . 

Товариством виконані вимоги статей 35, 36, 37, 38 Закону України «Про акціонерні 

товариства» щодо процедури скликання Зборів. 

З усіх процедур та питань, які виникають під час проведення цих Загальних зборів акціонерів 

Товариство керується нормами Статуту, внутрішніх положень та чинного законодавства України.  

До обрання Лічильної комісії підрахунок голосів за результатами голосування пропонується 

доручити Реєстраційній комісії. 

Проект рішення, поставленого на голосування: До моменту обрання Лічильної комісії 

доручти Реєстраційній комісії здійснити попередній підрахунок голосів за результатами 

голосування по першому питанню порядку денного з наступним затвердженням результатів 

голосування Лічильною комісією.  

По всім питанням Порядку денного провести відкрите голосування бюлетенями за 

принципом: "одна акція – один голос" за винятком питань 8 і 9, по яким провести кумулятивне 

голосування.  

Тривалість доповідей не обмежувати. Якщо будуть акціонери, які не згодні з деякими 

рішеннями загальних зборів акціонерів, то їх окрему думку, оформлену письмово, додати до 

протоколу зборів. 

Результат голосування: "за" - 201104 голосів (0 % від зареєстрованих на зборах), “проти” - 

0 голосів (0%), “утримались” - 0 голосів (0%). Рішення прийняте. 

Прийняте рішення:До моменту обрання Лічильної комісії доручти Реєстраційній комісії 

здійснити попередній підрахунок голосів за результатами голосування по першому питанню 

порядку денного з наступним затвердженням результатів голосування Лічильною комісією.  

По всім питанням Порядку денного провести відкрите голосування бюлетенями за 

принципом: "одна акція – один голос" за винятком питань 8 і 9, по яким провести 

кумулятивне голосування.  
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Тривалість доповідей не обмежувати. Якщо будуть акціонери, які не згодні з деякими 

рішеннями загальних зборів акціонерів, то їх окрему думку, оформлену письмово, додати до 

протоколу зборів. 

 

Питання 2. СЛУХАЛИ: Обрання членів лічильної комісії. 

ОСНОВНІ ТЕЗИ ВИСТУПУ: Відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» 

загальні збори обирають лічильну комісію, яка надає роз'яснення щодо порядку голосування, 

підрахунку голосів та інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на 

загальних зборах. Пропонується обрати лічильну комісію у складі однієї особи, а саме – Здирко 

Олена Володимирівна. 

Проект рішення, поставленого на голосування: Для виконання функцій лічильної комісії 

обрати Здирко Олену Володимирівну. 
Результат голосування: "за" - 201104 голосів (0 % від зареєстрованих на зборах), “проти” - 

0 голосів (0%), “утримались” - 0 голосів (0%). Рішення прийняте. 

Прийняте рішення:Для виконання функцій лічильної комісії обрати Здирко Олену 

Володимирівну. 

 

Питання 3. СЛУХАЛИ: Звіт директора про фінансово-господарську діяльність за 2013 рік, 

прийняття рішення за наслідками розгляду звіту (Доповідач Машорчак Лідія Павлівна). 

ОСНОВНІ ТЕЗИ ВИСТУПУ: Звітний рік відзначається роботою в складних економічних умовах. 

Незважаючи на труднощі, була забезпечена стабільна робота трудового колективу, збережений його 

потенціал. Підприємство своєчасно розраховувалось по заробітній платі і податках, а також з 

постачальниками. Усі витрати підприємства були необхідні і обгрунтовані і шкоди товариству не 

завдали. 

Проект рішення, поставленого на голосування: Затвердити звіт директора про 

фінансово-господарську діяльність за 2013 рік. Визнати роботу директора задовільною 

Результат голосування: : - "за" - 201104 голосів (0 % від зареєстрованих на зборах), 

“проти” - 0 голосів (0%), “утримались” - 0 голосів (0%). Рішення прийняте. 

Прийняте рішення:Затвердити звіт директора про фінансово-господарську діяльність 

за 2013 рік. Визнати роботу директора задовільною. 

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ: "за" - 201104 голосів (0 % від зареєстрованих на зборах), 

“проти” - 0 голосів (0%), “утримались” - 0 голосів (0%). Рішення прийняте. 

 

Питання 4. СЛУХАЛИ: Звіт та висновки ревізора, прийняття рішення за наслідками 

розгляду звіту (Доповідач Гжебiнський Юрiй Владiславович). 

ОСНОВНІ ТЕЗИ ВИСТУПУ: Протягом звітного періоду здійснювалась перевірка фінансово-

господарської діяльності товариства. Порушень фінансової діяльності та ведення бухгалтерського 

обліку і звітності не виявлено. Аудиторською перевіркою підтверджено правильність ведення 

бухгалтерського обліку товариства. Фінансова звітність товариства справедливо і достовірно 

відображає його фінансовий стан на дату складання звітності, відповідає обліковій політиці 

підприємства та стандартам бухгалтерського обліку і вимогам чинного законодавства України. 

Пропоную затвердити річний звіт та баланс товариства за 2013 рік. 

Проект рішення, поставленого на голосування: Затвердити звіт і висновки Ревізора. 

Визнати роботу Ревізора задовільною. 

Результат голосування: "за" - 201104 голосів (0 % від зареєстрованих на зборах), “проти” - 

0 голосів (0%), “утримались” - 0 голосів (0%). Рішення прийняте. 

Прийняте рішення:. Затвердити звіт і висновки Ревізора. Визнати роботу Ревізора 

задовільною. 

 

Питання 5. СЛУХАЛИ: Затвердження річного звіту і балансу товариства за 2013 рік 

(Доповідач Машорчак Лідія Павлівна). 

ОСНОВНІ ТЕЗИ ВИСТУПУ: Ревізор у своєму виступі запропонував загальним зборам 

товариства затвердити Річний звіт і баланс за 2013 рік.  
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Основні показники фінансово-господарської діяльності товариства оприлюднені в 

повідомленні про збори, яке було надіслане всім акціонерам. Річний звіт буде вчасно наданий до 

Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку і оприлюднений в установленому 

порядку в офіційному виданні НКЦПФР, розміщений в загальнодоступній інформаційні базі 

комісії та на власній веб-сторінці товариства в мережі інтернет.  

Пропонується затвердити річний звіт і баланс за 2013 рік. 

Проект рішення, поставленого на голосування: Затвердити річний звіт і баланс за 2013 

рік. 

Результат голосування: "за" - 201104 голосів (0 % від зареєстрованих на зборах), “проти” - 

0 голосів (0%), “утримались” - 0 голосів (0%). Рішення прийняте. 

Прийняте рішення: Затвердити річний звіт і баланс за 2013 рік. 
 

Питання 6. СЛУХАЛИ: Про розподіл прибутку (покриття збитків) за 2013 рік (Доповідач 

Машорчак Лідія Павлівна). 

ОСНОВНІ ТЕЗИ ВИСТУПУ: За наслідками господарської діяльності товариство в 2013 році 

отримало незначний прибуток, а саме 98,3 тис. грн. Пропоную прибуток в сумі 98,3 тис. грн. 

направити на поповнення резервного капіталу та на поповнення обігових коштів з метою розвитку 

виробництва та соціального розвитку підприємства.  

Дивіденди за 2013 рік не нараховувати і не виплачувати. 

Проект рішення, поставленого на голосування:  Отриманий прибуток направити  на 

поповнення резервного капіталу та на поповнення обігових коштів з метою розвитку 

виробництва та соціального розвитку підприємства.  

Дивіденди за 2013 рік не нараховувати і не виплачувати.  

Результат голосування: "за" - 201104 голосів (0 % від зареєстрованих на зборах), “проти” - 

0 голосів (0%), “утримались” - 0 голосів (0%). Рішення прийняте. 

Прийняте рішення: Отриманий прибуток направити  на поповнення резервного 

капіталу та на поповнення обігових коштів з метою розвитку виробництва та соціального 

розвитку підприємства.  

Дивіденди за 2013 рік не нараховувати і не виплачувати.  
 

Питання 7. СЛУХАЛИ: Про припинення повноважень органів товариства (Доповідач 

Гжебiнський Юрiй Владіславович). 

ОСНОВНІ ТЕЗИ ВИСТУПУ: Строк повноважень Ревізора нашого товариства відповідно до 

статуту складає п’ять років. В 2014 році закінчується термін повноважень Ревізора. Директор 

товариства не має фізичної можливості виконувати свої обов’язки. 

Пропонується припинити повноваження директора товариства і Ревізора та на цих зборах 

обрати директора і Ревізора. 

Проект рішення, поставленого на голосування:  Припинити повноваження директора 

товариства Машорчака Дмитра Федоровича і ревізора Гжебiнського Юрiя Владіславовича. 

Результат голосування: "за" - 201104 голосів (0 % від зареєстрованих на зборах), “проти” - 

0 голосів (0%), “утримались” - 0 голосів (0%). Рішення прийняте. 

Прийняте рішення: Припинити повноваження директора товариства Машорчака 

Дмитра Федоровича і ревізора Гжебiнського Юрiя Владіславовича. 

 

Питання 8. СЛУХАЛИ: Вибори ревізора (Доповідач Машорчак Лідія Павлівна). 

ОСНОВНІ ТЕЗИ ВИСТУПУ:У відповідності до статуту товариства, Ревізор обирається 

загальними зборами акціонерів терміном на 5 років. Всім акціонерам була надана можливість 

запропонувати кандидатів для обрання Ревізора, пропозицій від акціонерів не надходило. Обрання 

Ревізора Товариства здійснюється в порядку кумулятивного голосування. 

Пропонується обрати Ревізором товариства на новий термін Гжебiнського Юрiя 

Владіславовича і внести його кандидатуру в бюлетень для голосування. 

Проект рішення, поставленого на голосування:  Переобрати Ревізора Гжебiнського Юрiя 

Владіславовича терміном на п’ять років. 
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Результат кумулятивного голосування:  

- за кандидата в ревізори Гжебiнського Юрiя Владіславовича 

«за» - 201104 голоси. Рішення прийняте. 

Прийняте рішення: Переобрати Ревізора Гжебiнського Юрiя Владіславовича терміном 

на п’ять років. 

 

Питання 9. СЛУХАЛИ: Вибори директора (Доповідач Гжебiнський Юрiй Владіславович). 

ОСНОВНІ ТЕЗИ ВИСТУПУ: Всім акціонерам була надана можливість запропонувати 

кандидатів для обрання директором товариства, пропозицій від акціонерів не надходило. Обрання 

директора товариства здійснюється в порядку кумулятивного голосування. 

Пропонується обрати директором товариства Машорчак Лідію Павлівну і внести її 

кандидатуру в бюлетень для голосування 

Проект рішення, поставленого на голосування:  Обрати директором товариства 

Машорчак Лідію Павлівну терміном на п’ять років. 

Результат кумулятивного голосування:  

- за кандидата на посаду директора  Машорчак Лідію Павлівну 

«за» - 201104 голоси. Рішення прийняте. 

Прийняте рішення: Обрати директором товариства Машорчак Лідію Павлівну 

терміном на п’ять років. 

 

Питання 10. СЛУХАЛИ: Затвердження умов цивільно-правового договору з ревізором та 

директором, встановлення розміру їх винагороди. 

ОСНОВНІ ТЕЗИ ВИСТУПУ: Відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства», 

Статуту товариства обрані члени органів товариства виконують свої обов’язки відповідно до 

цивільно-правових договорів, які можуть бути платними або безоплатними. Пропоную 

затвердити умови цивільно-правових договорів з Ревізором і директором. Встановити, що 

Ревізор здійснює свої повноваження на безоплатній основі, оплата директору - згідно з штатним 

розписом. 

Проект рішення, поставленого на голосування:  Затвердити умови цивільно-правових 

договорів з директором та Ревізором товариства. Встановити, що Ревізор здійснює свої 

повноваження на безоплатній основі, оплата директору - згідно з штатним розписом. 

Результат голосування: "за" - 201104 голосів (0 % від зареєстрованих на зборах), “проти” - 

0 голосів (0%), “утримались” - 0 голосів (0%). Рішення прийняте. 

Прийняте рішення: Затвердити умови цивільно-правових договорів з директором та 

Ревізором товариства. Встановити, що Ревізор здійснює свої повноваження на безоплатній 

основі, оплата директору - згідно з штатним розписом. 

 

Питання 11. СЛУХАЛИ: Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з 

ревізором та директором. 

ОСНОВНІ ТЕЗИ ВИСТУПУ: Пропонується уповноважити директора товариства від імені 

загальних зборів підписати цивільно-правовий договір з Ревізором товариства і голові зборів від 

імені загальних зборів акціонерів підписати договір з директором товариства . 

Проект рішення, поставленого на голосування:  уповноважити директора товариства 

від імені загальних зборів підписати цивільно-правовий договір з Ревізором товариства і голові 

зборів від імені загальних зборів акціонерів підписати договір з директором товариства . 

Результат голосування: "за" - 201104 голосів (0 % від зареєстрованих на зборах), “проти” - 

0 голосів (0%), “утримались” - 0 голосів (0%). Рішення прийняте. 

Прийняте рішення: уповноважити директора товариства від імені загальних зборів 

підписати цивільно-правовий договір з Ревізором товариства і голові зборів від імені загальних 

зборів акціонерів підписати договір з директором товариства 
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Питання 12. СЛУХАЛИ: Про надання згоди на попереднє схвалення значних правочинів, які 

можуть вчинятися товариством протягом року з моменту прийняття цього рішення. 

 

ОСНОВНІ ТЕЗИ ВИСТУПУ: У ході поточної господарської діяльності може статися так, що 

потрібно буде укласти угоду, яка перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої 

річної фінансової звітності акціонерного товариства. На вчинення такого правочину потрібне 

рішення загальних зборів. Пропоную прийняти рішення про попереднє схвалення значних 

правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом не більш як одного року з дати 

прийняття цього рішення. 

 

Проект рішення, поставленого на голосування: Загальні збори приймають рішення про 

попереднє схвалення вчинення Товариством значних правочинів, в період з 29 квітня 2014 року по 

29 березня 2015 року (включно), вартість яких перевищує 25 відсотків вартості активів за 

даними останньої річної фінансової звітності товариства та предметом (характером) яких є: 

- одержання Товариством кредитів/позик (прийняття грошових зобов’язань), гарантій, 

акредитивів та/або одержання будь-яких інших банківських продуктів/послуг в банківських 

установах; 

- передача майна (майнових прав) Товариства в заставу/іпотеку та/або укладання інших 

договорів; 

- забезпечення виконання зобов’язань (в т.ч. договору поруки) Товариства та/або 

забезпечення зобов’язань будь-яких третіх осіб; 

- купівля-продаж майна (в тому числі нерухомого майна), відступлення права вимоги та/або 

переведення боргу, оренди та лізингу; 

- інші господарські правочини, які пов'язані з діяльністю Товариства і в яких воно виступає 

будь-якою із сторін. 

При цьому гранична сукупна вартість попередньо схвалених загальними Зборами акціонерів 

вищевказаних значних правочинів не може перевищувати 1 000 000,00 (один мільйонів гривень 00 

копійок). 

Доручити Директору Товариства, який діє в його інтересах та за згодою акціонерів, 

оформляти і підписувати договори, які є предметом попередньо схвалених значних правочинів. 

 

Результат голосування: "за" - 201104 голосів (0 % від зареєстрованих на зборах), “проти” - 

0 голосів (0%), “утримались” - 0 голосів (0%). Рішення прийняте. 

 

Прийняте рішення: Загальні збори приймають рішення про попереднє схвалення 

вчинення Товариством значних правочинів, в період з 29 квітня 2014 року по 29 березня 2015 

року (включно), вартість яких перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої 

річної фінансової звітності товариства та предметом (характером) яких є: 

- одержання Товариством кредитів/позик (прийняття грошових зобов’язань), гарантій, 

акредитивів та/або одержання будь-яких інших банківських продуктів/послуг в банківських 

установах; 

- передача майна (майнових прав) Товариства в заставу/іпотеку та/або укладання інших 

договорів; 

- забезпечення виконання зобов’язань (в т.ч. договору поруки) Товариства та/або 

забезпечення зобов’язань будь-яких третіх осіб; 

- купівля-продаж майна (в тому числі нерухомого майна), відступлення права вимоги 

та/або переведення боргу, оренди та лізингу; 

- інші господарські правочини, які пов'язані з діяльністю Товариства і в яких воно 

виступає будь-якою із сторін. 

При цьому гранична сукупна вартість попередньо схвалених загальними Зборами 

акціонерів вищевказаних значних правочинів не може перевищувати 1 000 000,00 (один 

мільйонів гривень 00 копійок). 
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Доручити Директору Товариства, який діє в його інтересах та за згодою акціонерів, 

оформляти і підписувати договори, які є предметом попередньо схвалених значних 

правочинів. 

 

Питання порядку денного вичерпані. 

 

Збори оголошуються закритими. 

 

 

 

Голова зборів                                                        Гжебiнський Юрiй Владiславович 

 

 

 

Секретар зборів                                                    Машорчак Лідія Павлівна 

 

 

 

 

 

Директор                                                               Машорчак Лідія Павлівна 


