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Витяг з П Р О Т О К О Л У  № 1-2020 

загальних зборів акціонерів  

приватного акціонерного товариства «Промбуд С» 

 

м. Черкаси          28 квітня 2020 року 

 

Місце проведення загальних зборів акціонерів:  18036, м. Черкаси, вул. В.Чорновола, 267, (2 поверх 

адмінбудівлі, кабінет директора) 

Вид зборів: чергові 

Дата проведення загальних зборів: 28 квітня 2020 року 

Час початку реєстрації учасників зборів: 11 годин 00 хвилин 

Час закінчення реєстрації учасників зборів: 11 годин 50 хвилин 

Час відкриття зборів: 12 годин 00 хвилин 

Час закриття зборів: 12 годин 50 хвилин 

Розмір Статутного капіталу Товариства: 128100,00 грн. (Сто двадцять вісім тисяч сто гривень 00 

копійок), який поділено на 12810 шт. (Дванадцять тисяч вісімсот десять штук) простих іменних акцій.  

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 24 година 22 квітня 

2020 року. 

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних 

зборах: 54 (П’ятдесят чотири) осіб, яким належить 12810 шт. (Дванадцять тисяч вісімсот десять штук) акцій. 

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право голосувати на  загальних 

зборах: 3 (Три) особи, яким належить 9934 шт. (Девять тисяч девятсот тридцять чотири) голосів. 

Кількість осіб, які зареєструвались для участі у загальних зборах (відповідно протоколу реєстраційної 

комісії): 1 (одна) особа. 

Загальна кількість голосів акціонерів-власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвались 

для участі у загальних зборах (відповідно протоколу реєстраційної комісії): 9822 (Дев’ять тисяч вісімсот 

двадцять дві) голос, що складає 98,87 % від загальної кількості голосуючих акцій товариства. 

Кворум загальних зборів: відповідно ст..41 Закону України «Про акціонерні товариства» загальні збори 

акціонерів товариства визнані правомочними для розгляду всіх питань порядку денного. 

 

 Оголошений наступний порядок денний: 

1. Обрання Лічильної комісії, прийняття рішення про припинення її повноважень. 

2. Обрання Голови та Секретаря чергових загальних зборів акціонерів. 

3. Прийняття рішень з питань (регламенту) проведення чергових загальних зборів акціонерів. 

4. Розгляд звіту  Генерального директора ПрАТ «ПРОМБУД С», затвердження заходів за результатами його 

розгляду, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту  Генерального директора, визначення основних 

напрямків діяльності на 2020 рік. 

5. Розгляд звіту Наглядової ради ПрАТ «ПРОМБУД С» про роботу за 2019 рік, затвердження заходів за 

результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства. 

6. Затвердження річного звіту Товариства за 2019 рік, порядку розподілу прибутку (або покриття збитків) за 

2019 рік. Визначення та розподіл планових показників прибутку на 2020 рік. 

7. Розгляд звіту Ревізора ПрАТ «ПРОМБУД С» 

8. Відкликання та призначення Генерального директора. 

9.Відкликання членів Наглядової ради. 

10. Призначення членів Наглядової ради. 

11. Відкликання ревізора. 
12. Призначення Ревізора   

13. Про реорганізацію товариства. 

 

Порядок голосування на загальних зборах: відкрите голосування. До обрання складу лічильної комісії 

підрахунок голосів проводить реєстраційна комісія, обрана наглядовою радою (протокол №2-2020 засідання 

наглядової ради від 20 квітня 2020 року) у складі Косаренко Роман Олександрович (голова комісії), 

Сільвестрова Лариса Миколаївна (член комісії). 

Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів та вказаний порядок денний було надіслано 

персонально всім акціонерам рекомендованими листами. 

Протягом періоду підготовки загальних зборів акціонерів пропозицій, заперечень та зауважень до 

переліку питань порядку денного від акціонерів не надходило. 
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Питання порядку денного № 1: 

Обрання Лічильної комісії, прийняття рішення про припинення її повноважень 

Слухали: 

Генерального директора Сільвестрова Анатолія Григоровича 

Запропоновано: 

Обрати лічильну комісію в складі: голова – Косаренко Роман Олександрович, член комісії – Сільвестрова 

Лариса Миколаївна. 

Інших пропозицій не надходило. Пропозиція винесена на голосування. 

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні – 9822 (Дев’ять тисяч вісімсот двадцять дві) 

голос, що становить 100% голосів, присутніх на зборах. 

Голосували: 

«ЗА»  - 9822 (Дев’ять тисяч вісімсот двадцять дві) голос або 100% голосів, присутніх на зборах; 

«ПРОТИ»  - 0 голосів, або 0% голосів присутніх на зборах; 

«УТРИМАВСЯ» - 0 голосів, або 0% голосів присутніх на зборах. 

Рішення прийняте одноголосно. 

Вирішили: 

Обрати лічильну комісію в складі: голова – Косаренко Роман Олександрович, член комісії – Сільвестрову 

Ларису Миколаївну. 

 

Питання порядку денного № 2: 

Обрання Голови та Секретаря чергових загальних зборів акціонерів. 

 

Слухали: 

Сільвестрова Анатолія Григоровича, який доповів, що для роботи загальних зборів акціонерів 

необхідно обрати голову і секретаря зборів. 

Запропоновано: 

Обрати головою Загальних зборів акціонерів – Сільвестрова Анатолія Григоровича 

Обрати секретарем Загальних зборів акціонерів – Косаренко Романа Олександровича 

Пропозиція винесена на голосування. 

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні – 9822 (Дев’ять тисяч вісімсот двадцять дві) 

голос, що становить 100% голосів, присутніх на зборах. 

Голосували: 

«ЗА»  - 9822 (Дев’ять тисяч вісімсот двадцять дві) голос або 100% голосів, присутніх на зборах; 

«ПРОТИ»  - 0 голосів, або 0% голосів присутніх на зборах; 

«УТРИМАВСЯ» - 0 голосів, або 0% голосів присутніх на зборах. 

Рішення прийняте одноголосно. 

Вирішили: 

Обрати головою Загальних зборів акціонерів – Сільвестрова Анатолія Григоровича 

Обрати секретарем Загальних зборів акціонерів – Косаренко Романа Олександровича 

 

 

Питання порядку денного № 3: 

Прийняття рішень з питань (регламенту) проведення чергових загальних зборів акціонерів. 

 

Слухали: 

Голову зборів Сільвестрова Анатолія Григоровича, який доповів, що для роботи загальних зборів акціонерів 

необхідно затвердити регламент загальних зборів. 

Запропоновано: 

Затвердити наступний регламент зборів: 

 - виступи доповідачів з питань порядку денного  –    до  10   хвилин; 

- обговорення питань порядку денного   –    до   5   хвилин; 

- питання до доповідачів та пропозиції    –    до   3   хвилин; 

- порядок голосування на загальних зборах: відкрите за принципом «одна акція-один голос», з 

питання обрання членів наглядової ради – бюлетенями для кумулятивного голосування; 

- збори проводяться без перерви; 

- збори закінчити за 2 години. 

 

Пропозиція винесена на голосування. 
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Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні – 9822 (Дев’ять тисяч вісімсот двадцять дві) 

голос, що становить 100% голосів, присутніх на зборах. 

Голосували: 

«ЗА»  - 9822 (Дев’ять тисяч вісімсот двадцять дві) голос або 100% голосів, присутніх на зборах; 

«ПРОТИ»  - 0 голосів, або 0% голосів присутніх на зборах; 

«УТРИМАВСЯ» - 0 голосів, або 0% голосів присутніх на зборах. 

Рішення прийняте одноголосно. 

Вирішили: 

Затвердити наступний регламент зборів: 

 - виступи доповідачів з питань порядку денного  –    до  10   хвилин; 

- обговорення питань порядку денного   –    до   5   хвилин; 

- питання до доповідачів та пропозиції    –    до   3   хвилин; 

- голосування з усіх питань порядку денного проводиться підняттям мандатів учасників зборів за 

принципом «одна акція-один голос»; 

- збори проводяться без перерви; 

- збори закінчити за 2 години. 

 

Питання порядку денного № 4: 

Розгляд звіту  Генерального директора ПрАТ «ПРОМБУД С», затвердження заходів за результатами його 

розгляду, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту  Генерального директора, визначення основних 

напрямків діяльності на 2020 рік. 

 

Слухали: 

Генерального директора Товариства – Сільвестрова Анатолія Григоровича, який прозвітував про результати 

фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019 рік та оголосив про основні напрямки діяльності на 

2020 рік 

До доповідача запитань, зауважень та пропозицій від акціонерів не надходило. 

Запропоновано: 

Затвердити Звіт директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019 рік та 

основні напрямки діяльності на 2020 рік. 

Інших пропозицій не надходило.  Пропозиція винесена на голосування. 

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні – 9822 (Дев’ять тисяч вісімсот двадцять дві) 

голос, що становить 100% голосів, присутніх на зборах. 

Голосували: 

«ЗА»  - 9822 (Дев’ять тисяч вісімсот двадцять дві) голос або 100% голосів, присутніх на зборах; 

«ПРОТИ»  - 0 голосів, або 0% голосів присутніх на зборах; 

«УТРИМАВСЯ» - 0 голосів, або 0% голосів присутніх на зборах. 

Рішення прийняте одноголосно. 

Вирішили: 

Затвердити Звіт директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019 рік та 

основні напрямки діяльності на 2020 рік. 

 

Питання порядку денного № 5: 

Розгляд звіту Наглядової ради ПрАТ «ПРОМБУД С» про роботу за 2019 рік, затвердження заходів за 

результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства. 

 

Слухали: 

Голову наглядової ради Товариства – Косаренко Романа Олександровича, який доповів про діяльність 

наглядової ради Товариства у 2019 році. 

До доповідача запитань, зауважень та пропозицій від акціонерів не надходило. 

Запропоновано: 

Затвердити Звіт наглядової ради про роботу за 2019 рік. 

Інших пропозицій не надходило. 

Пропозиція винесена на голосування. 

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні – 9822 (Дев’ять тисяч вісімсот двадцять дві) 

голос, що становить 100% голосів, присутніх на зборах. 

Голосували: 

«ЗА»  - 9822 (Дев’ять тисяч вісімсот двадцять дві) голос або 100% голосів, присутніх на зборах; 

«ПРОТИ»  - 0 голосів, або 0% голосів присутніх на зборах; 
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«УТРИМАВСЯ» - 0 голосів, або 0% голосів присутніх на зборах. 

Рішення прийняте одноголосно. 

Вирішили: 

Затвердити Звіт наглядової ради про роботу за 2019 рік. 

 

Питання порядку денного № 6: 

Затвердження річного звіту Товариства за 2019 рік, порядку розподілу прибутку (або покриття збитків) за 

2019 рік. Визначення та розподіл планових показників прибутку на 2020 рік. 

 

Слухали 

Генерального директора Товариства – Сільвестрова Анатолія Григоровича, який прозвітував акціонерам про 

основні фінансові та бухгалтерські показники товариства за 2019 рік, де зазначив, що інформація в 

фінансових звітах про активи Товариства, з урахуванням всіх коригувань, подана достовірно, в усіх суттєвих 

аспектах і розкрита відповідно до Положень (стандартів) бухгалтерського обліку в Україні. Розкрив 

інформацію про наявність основних засобів, нематеріальних активів, оборотних активів (виробничі запаси, 

незавершене виробництво, готова продукція, товари), також інформацію про операційні витрати за звітний 

період.  

За 2019 рік прибуток запропоновано використати на покриття минулорічних збитків. 

До доповідача запитань, зауважень та пропозицій від акціонерів не надходило. 

Запропоновано: 

Затвердити річний звіт Товариства за 2019 рік. 

Інших пропозицій не надходило. Пропозиція винесена на голосування. 

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні – 9822 (Дев’ять тисяч вісімсот двадцять дві) 

голос, що становить 100% голосів, присутніх на зборах. 

Голосували: 

«ЗА»  - 9822 (Дев’ять тисяч вісімсот двадцять дві) голос або 100% голосів, присутніх на зборах; 

«ПРОТИ»  - 0 голосів, або 0% голосів присутніх на зборах; 

«УТРИМАВСЯ» - 0 голосів, або 0% голосів присутніх на зборах. 

Рішення прийняте одноголосно. 

Вирішили: 

Затвердити річний звіт Товариства за 2019 рік. 

 

Питання порядку денного №7: 

Розгляд звіту Ревізора ПрАТ «ПРОМБУД С» 

 

Слухали: 

ревізора Товариства – Сільвестрову Ларису Миколаївну, яка довіла до відома акціонерів, що за його 

висновком фінансовий звіт Товариства є достовірним: 

- дані, внесені у річну звітність, відповідають дійсності; 

- бухгалтерський, податковий та статистичний облік відповідає стандартам бухгалтерського обліку та 

відповідним нормативним документам. 

Робота директора в 2018 році по результатам фінансово-господарської діяльності добра. 

До доповідача запитань, зауважень та пропозицій від акціонерів не надходило. 

 

Запропоновано: 

Затвердити висновок ревізора Товариства  

Інших пропозицій не надходило. 

Пропозиція винесена на голосування. 

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні – 9822 (Дев’ять тисяч вісімсот двадцять дві) 

голос, що становить 100% голосів, присутніх на зборах. 

Голосували: 

«ЗА»  - 9822 (Дев’ять тисяч вісімсот двадцять дві) голос або 100% голосів, присутніх на зборах; 

«ПРОТИ»  - 0 голосів, або 0% голосів присутніх на зборах; 

«УТРИМАВСЯ» - 0 голосів, або 0% голосів присутніх на зборах. 

Рішення прийняте одноголосно. 

Вирішили: 

Затвердити висновок ревізора Товариства. 
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Питання порядку денного № 8: 

Відкликання та призначення Генерального директора. 

 

Слухали Сільвестрову Ларису Миколаївну, яка запропонувала переобрати генерального директора 

товариства в зв’язку з закінченням терміну перебування на посаді. 

Запропоновано: 

 Звільнити з посади генерального директора Сільвестрова Анатолія Григоровича 

Обрати на посаду генерального директора Сільвестрова Анатолія Григоровича строком на 3 роки. 
Інших пропозицій не надходило. 

Пропозиція винесена на голосування. 

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні – 9822 (Дев’ять тисяч вісімсот двадцять дві) 

голос, що становить 100% голосів, присутніх на зборах. 

Голосували: 

«ЗА»  - 9822 (Дев’ять тисяч вісімсот двадцять дві) голос або 100% голосів, присутніх на зборах; 

«ПРОТИ»  - 0 голосів, або 0% голосів присутніх на зборах; 

«УТРИМАВСЯ» - 0 голосів, або 0% голосів присутніх на зборах. 

Рішення прийняте одноголосно. 

Вирішили: 

Обрати на посаду генерального директора Сільвестрова Анатолія Григоровича строком на 3 роки. 
 

Питання порядку денного № 9: 

Відкликання членів Наглядової ради. 

Слухали: 

Сільвестрова Анатолія Григоровича, який запропонував звільнити всіх членів Наглядової ради. 

Запропоновано: 

Звільнити Голову Наглядової ради – Косаренко Романа Олександровича, члена Наглядової ради – 

Сiльвестрову Ольгу Анатоліївну, члена Наглядової ради – Атамась Володимира Миколайовича. 
Інших пропозицій не надходило. 

Пропозиція винесена на голосування. 

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні – 9822 (Дев’ять тисяч вісімсот двадцять дві) 

голос, що становить 100% голосів, присутніх на зборах. 

Голосували: 

«ЗА»  - 9822 (Дев’ять тисяч вісімсот двадцять дві) голос або 100% голосів, присутніх на зборах; 

«ПРОТИ»  - 0 голосів, або 0% голосів присутніх на зборах; 

«УТРИМАВСЯ» - 0 голосів, або 0% голосів присутніх на зборах. 

Рішення прийняте одноголосно. 

Вирішили: 

Звільнити Голову Наглядової ради – Косаренко Романа Олександровича, члена Наглядової ради – 

Сiльвестрову Ольгу Анатоліївну, члена Наглядової ради – Атамась Володимира Миколайовича. 
 

Питання порядку денного № 10: 

Призначення членів Наглядової ради. 

Слухали: 

Сільвестрова Анатолія Григоровича, який запропонував обрати членів Наглядової ради. 

Запропоновано: 

Обрати: Голову Наглядової ради – Косаренко Романа Олександровича, члена Наглядової ради – 

Сiльвестрову Ольгу Анатоліївну, члена Наглядової ради – Атамась Володимира Миколайовича. 
Інших пропозицій не надходило. 

Пропозиція винесена на голосування. 

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні – 9822 (Дев’ять тисяч вісімсот двадцять дві) 

голос, що становить 100% голосів, присутніх на зборах. 

Голосували: 

«ЗА»  - 9822 (Дев’ять тисяч вісімсот двадцять дві) голос або 100% голосів, присутніх на зборах; 

«ПРОТИ»  - 0 голосів, або 0% голосів присутніх на зборах; 

«УТРИМАВСЯ» - 0 голосів, або 0% голосів присутніх на зборах. 

Рішення прийняте одноголосно. 

Вирішили: 

Обрати Голову Наглядової ради – Косаренко Романа Олександровича, члена Наглядової ради – 

Сiльвестрову Ольгу Анатоліївну, члена Наглядової ради – Атамась Володимира Миколайовича. 
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Питання порядку денного № 11: 

Відкликання ревізора. 

Слухали: 

Генерального директора Товариства – Сільвестрова Анатолія Григоровича, який запропонував звільнити 

ревізора в зв’язку з закінченням терміну перебування на посаді 

Запропоновано: 

 Звільнити з посади ревізора Сiльвестрову Ларису Миколаївну 
Інших пропозицій не надходило. 

Пропозиція винесена на голосування. 

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні – 9822 (Дев’ять тисяч вісімсот двадцять дві) 

голос, що становить 100% голосів, присутніх на зборах. 

Голосували: 

«ЗА»  - 9822 (Дев’ять тисяч вісімсот двадцять дві) голос або 100% голосів, присутніх на зборах; 

«ПРОТИ»  - 0 голосів, або 0% голосів присутніх на зборах; 

«УТРИМАВСЯ» - 0 голосів, або 0% голосів присутніх на зборах. 

Рішення прийняте одноголосно. 

Вирішили: 

Звільнити з посади ревізора Сiльвестрову Ларису Миколаївну 
 

Питання порядку денного № 12: 

Призначення Ревізора   

Слухали: 

Генерального директора Товариства – Сільвестрова Анатолія Григоровича, який запропонував призначити 

ревізора Сiльвестрову Ларису Миколаївну 

Запропоновано: 

Призначити ревізора Сiльвестрову Ларису Миколаївну 

Інших пропозицій не надходило. 

Пропозиція винесена на голосування. 

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні – 9822 (Дев’ять тисяч вісімсот двадцять дві) 

голос, що становить 100% голосів, присутніх на зборах. 

Голосували: 

«ЗА»  - 9822 (Дев’ять тисяч вісімсот двадцять дві) голос або 100% голосів, присутніх на зборах; 

«ПРОТИ»  - 0 голосів, або 0% голосів присутніх на зборах; 

«УТРИМАВСЯ» - 0 голосів, або 0% голосів присутніх на зборах. 

Рішення прийняте одноголосно. 

Вирішили: 

Призначити ревізора Сiльвестрову Ларису Миколаївну 

 

Питання порядку денного № 13: 

Про реорганізацію товариства. 

Запропоновано: 

Не розглядати днне питання 

Голосували: 

«ЗА»  - 9822 (Дев’ять тисяч вісімсот двадцять дві) голос або 100% голосів, присутніх на зборах; 

«ПРОТИ»  - 0 голосів, або 0% голосів присутніх на зборах; 

«УТРИМАВСЯ» - 0 голосів, або 0% голосів присутніх на зборах. 

Рішення прийняте одноголосно. 

Вирішили: 

Не розглядати днне питання 

Зауважень з порядку ведення зборів, процедури голосування, підрахунку голосів при голосуванні не 

надходило. Всі питання порядку денного розглянуто та по ним прийняті рішення. 

Збори закрито. 

 

Голова зборів  ____________________________ Сільвестров А.Г. 

 

 

Секретар зборів ____________________________ Косаренко Р.О. 


