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ПРОТОКОЛ № 1 

ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ 

Приватного акціонерного товариства 

"КОНСТАР" 

м. Харків   18 березня 2020 року 

Дата проведення загальних зборів: 18.03.2020 року. 

Час проведення зборів: 17 год. 15 хв. 

Місце проведення зборів: м. Харків, вул. Дарвіна, буд.20, кімн. 105. 

 

Наглядовою радою Приватного акціонерного товариства "КОНСТАР" (надалі – Товариства) 

призначена Реєстраційна комісія Загальних зборів у складі однієї особи – Прокопкіної Олесі 

Ігорівни (Протокол НР № 2 від 06.02.2020р.). 

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах –  

12.03.2020р. 

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

Загальних зборах – 7 акціонерів. Загальна кількість акцій – 481 акція. Кількість голосуючих акцій                

– 481 акція. 

Загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для 

участі у Загальних зборах – 458 голосів. 

Кворум зборів: на момент закінчення реєстрації акціонерів для участі у зборах 

Реєстраційною комісією зареєстровано 6 акціонерів (представників акціонерів), які сукупно є 

власниками 458 голосуючої акції, що відповідає 95,22 % від загальної кількості голосуючих акцій 

Товариства. Таким чином, відповідно до ст. 41 Закону України «Про акціонерні товариства» 

Реєстраційною комісією визначено наявність кворуму Загальних зборів. 

Наглядовою радою Товариства (Протокол НР № 2 від 06.02.2020р.) сформовано Тимчасову 

лічильну комісію Загальних зборів у складі двох осіб: Цапенко Ольга Олександрівна, Брехунець 

Наталя Геннадіївна. 

Голова Загальних зборів - Литкевич Андрій Олександрович. 

Секретар Загальних зборів - Прокопкіна Олеся Ігорівна. 

Рішенням Наглядової ради Товариства (Протокол НР № 1 від 23.01.2020р.) затверджено 

порядок денний (перелік питань, що виносяться на голосування) Загальних зборів. 

Порядок голосування на Загальних зборах: голосування здійснюється за допомогою 

бюлетенів для голосування. 

Порядок денний (перелік питань, винесених на голосування): 

1. Обрання складу лічильної комісії Загальних зборів акціонерів Товариства. 

2. Затвердження порядку проведення Загальних зборів акціонерів Товариства. 

3. Обрання голови та секретаря Загальних зборів акціонерів Товариства. 

4. Розгляд звіту Генерального директора Товариства за 2019 рік та затвердження заходів за 

результатами його розгляду. 

5. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2019 рік та затвердження заходів за 

результатами його розгляду. 

6. Розгляд звіту Ревізійної комісії Товариства. Прийняття рішення за наслідками розгляду 

звіту. 

7. Затвердження річного звіту за 2019 рік, розподіл прибутку і збитків Товариства за 

підсумками роботи у 2019 році. 

8. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних 

правочинів які можуть вчинятися Товариством протягом року з дати прийняття такого 

рішення та визначення уповноваженої особи. 
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По питанню № 1 порядку денного «Обрання складу лічильної комісії Загальних зборів 

акціонерів Товариства»: 

 

Слухали: Генерального директора Товариства – Литкевича Андрія Олександровича, головуючого 

на Загальних зборах, який відкрив збори та запропонував обрати Лічильну комісію Загальних 

зборів акціонерів Товариства у наступному складі: Цапенко Ольга Олександрівна, Брехунець 

Наталя Геннадіївна. 

Підрахунок голосів здійснює Тимчасова лічильна комісія, призначена Наглядовою радою 

Товариства, у складі Цапенко О.О., Брехунець Н.Г. 

 

 

Вирішили: Обрати Лічильну комісію Загальних зборів акціонерів Товариства у наступному 

складі: Цапенко Ольга Олександрівна, Брехунець Наталя Геннадіївна. 

По питанню № 2 порядку денного «Затвердження порядку проведення Загальних зборів 

акціонерів Товариства» 

 

Слухали: Литкевича А.О., який оголосив та запропонував затвердити наступний порядок 

проведення Загальних зборів акціонерів Товариства:  

1. Час для виступів доповідачів з питань порядку денного - до 20 хвилин. 

2. Час для виступів учасників у дебатах та обговореннях з питань порядку денного - до 3 хвилин.  

3. Час для відповідей на питання, довідки - до 3 хвилин.  

4. Для виступів на Загальних зборах акціонерів Товариства слово може бути надане лише 

акціонерам або їх уповноваженим представникам, представникам Виконавчого органу, 

Ревізійної комісії та бухгалтерії Товариства, Голові та секретарю Загальних зборів акціонерів, 

Голові та членам реєстраційної та лічильної комісій. 

5. Голосування з питань порядку денного Загальних зборів акціонерів проводиться виключно з 

використанням бюлетенів для голосування (які були видані учасникам Загальних зборів 

акціонерів Товариства для голосування), що засвідчені в порядку та спосіб, установлені 

статутом Товариства.  

6. Обробка бюлетенів здійснюється шляхом підрахунку голосів членами Лічильної комісії. 

Підрахунок голосів за результатами голосування з питання «Обрання Лічильної комісії 

Загальних зборів Товариства» здійснює тимчасова Лічильна комісія, яка сформована 

Наглядовою радою Товариства. Оголошення результатів голосування та прийнятих рішень 

здійснює Голова Загальних зборів акціонерів Товариства. 

7. Бюлетень для голосування визнається недійсним у разі: а) він відрізняється від офіційно 

виготовленого Товариством зразка; б) на ньому відсутні підпис (підписи) акціонера 

(представника акціонера); в) він складається з кількох аркушів, які не пронумеровані; г) 

акціонер (представник акціонера) не позначив в бюлетені жодного або позначив більше 

одного варіанта голосування щодо одного проекту рішення.  

8. Бюлетені для голосування, що визнані недійсними, не враховуються під час підрахунку 

голосів. Бюлетень для голосування не враховується Лічильною комісією, якщо він не 

надійшов до лічильної комісії у встановлений термін або у ньому містяться сторонні написи 

та/або виправлення 

Голосували: «ЗА» 458 голосів, що складає 100 % голосів зареєстрованих власників 

голосуючих акцій 

 «ПРОТИ» 0 голосів, що складає 0 % голосів зареєстрованих власників 

голосуючих акцій 

 «УТРИМАЛИСЬ» 0 голосів, що складає 0 % голосів  зареєстрованих власників 

голосуючих акцій 
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9. За рішенням Загальних зборів акціонерів, допускається фіксація технічними засобами (фото, 

відео та аудіо запис) на Загальних зборах акціонерів Товариства ходу загальних зборів або 

розгляду окремих питань. 

10. Протокол Загальних зборів акціонерів Товариства від імені Загальних зборів акціонерів 

Товариства підписують обрані Голова та Секретар Загальних зборів акціонерів Товариства. 

Протокол підшивається, скріплюється печаткою Товариства та підписом директора 

Товариства.  

11. З усіх інших процедур та питань, які виникають під час проведення цих Загальних зборів 

акціонерів Товариства, керуватися нормами чинного законодавства України, Статуту 

Товариства, та/або внутрішніми положеннями 

 

 

Вирішили: Затвердити запропонований порядок проведення Загальних зборів акціонерів 

Товариства. 

 

По питанню № 3 порядку денного «Обрання голови та секретаря Загальних зборів 

акціонерів Товариства» 

 

Слухали: Литкевича А.О., який запропонував обрати Головою Загальних зборів акціонерів 

Товариства Литкевича Андрія Олександровича, обрати Секретарем Загальних зборів акціонерів 

Товариства Прокопкіну Олесю Ігорівну. 

 

 

Вирішили: Обрати Головою Загальних зборів акціонерів Товариства Литкевича Андрія 

Олександровича. Обрати Секретарем Загальних зборів акціонерів Товариства Прокопкіну Олесю 

Ігорівну. 

По питанню № 4 порядку денного «Розгляд звіту Генерального директора Товариства за 

2018 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду» 

 

Слухали: Генерального директора Товариства, який звітував перед акціонерами щодо стану 

фінансово-господарської  діяльності Товариства за 2019 рік: назвав основні показники фінансово-

господарської  діяльності, перелічив основні статті доходів та витрат, назвав головні напрямки 

роботи Товариства.  

Після виступу Голова зборів запропонував затвердити Звіт Генерального директора 

Товариства за 2019 рік. 

 

Голосували: «ЗА» 458 голосів, що складає 100 % голосів зареєстрованих  власників 

голосуючих акцій 

 «ПРОТИ» 0 голосів, що складає 0 % голосів  зареєстрованих власників 

голосуючих акцій 

 «УТРИМАЛИСЬ» 0 голосів, що складає 0 % голосів  зареєстрованих власників 

голосуючих акцій 

Голосували: «ЗА» 458 голосів, що складає 100 % голосів  зареєстрованих власників 

голосуючих акцій 

 «ПРОТИ» 0 голосів, що складає 0 % голосів  зареєстрованих власників 

голосуючих акцій 

 «УТРИМАЛИСЬ» 0 голосів, що складає 0 % голосів  зареєстрованих власників 

голосуючих акцій 



 4 

Вирішили: Затвердити Звіт Генерального директора Товариства за 2019 рік. 

 

По питанню № 5 порядку денного «Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2019 рік та 

затвердження заходів за результатами його розгляду» 

 

Слухали: Алдабаєва Г.К., який в якості Голови Наглядової ради зачитав звіт Наглядової ради 

Товариства за 2019 рік, в якому виділив основні напрямки роботи Наглядової ради, питання, що 

розглядалися на засіданнях ради впродовж року та зробив висновки щодо діяльності Товариства у 

звітному році.  

Після завершення доповіді Голова зборів запропонував затвердити вищезазначений звіт. 

 

 

Вирішили: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2019 рік. 

 

По питанню № 6 порядку денного «Звіт Ревізійної комісії Товариства. Прийняття рішення за 

наслідками розгляду звіту» 

 

Слухали: Голова зборів запропонував прийняти до уваги Звіт Ревізійної комісії за 2019 рік та 

надав слово представнику Голови Ревізійної комісії Чудновець Ірини Олексіївни – Сотнику 

Олександру Володимировичу.  

Сотник О.В. звітував щодо роботи Ревізійної комісії у 2019 році та підтвердив, що 

фінансово-господарська діяльність ПрАТ «КОНСТАР» в 2019 році здійснювалась в рамках 

діючого законодавства, фактів порушення законодавства під час провадження фінансово-

господарської діяльності, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку та 

подання звітності виявлено не було. 

Після виступу Голова зборів запропонував затвердити Звіт Ревізійної комісії за 2019 рік, а 

роботу Ревізійної комісії в 2019 році визнати задовільною.  

 

 

Вирішили: Затвердити Звіт Ревізійної комісії за 2019 рік. Роботу Ревізійної комісії в 2019 році 

Голосували: «ЗА» 458 голосів, що складає 100% голосів  зареєстрованих власників 

голосуючих акцій 

 «ПРОТИ» 0 голосів, що складає 0 % голосів  зареєстрованих власників 

голосуючих акцій 

 «УТРИМАЛИСЬ» 0 голосів, що складає 0 % голосів  зареєстрованих власників 

голосуючих акцій 

Голосували: «ЗА» 458 голосів, що складає 100% голосів  зареєстрованих власників 

голосуючих акцій 

 «ПРОТИ» 0 голосів, що складає 0 % голосів  зареєстрованих власників 

голосуючих акцій 

 «УТРИМАЛИСЬ» 0 голосів, що складає 0 % голосів  зареєстрованих власників 

голосуючих акцій 

Голосували: «ЗА» 458 голосів, що складає 100% голосів  зареєстрованих власників 

голосуючих акцій 

 «ПРОТИ» 0 голосів, що складає 0 % голосів  зареєстрованих власників 

голосуючих акцій 

 «УТРИМАЛИСЬ» 0 голосів, що складає 0 % голосів  зареєстрованих власників 

голосуючих акцій 
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визнати задовільною.  

По питанню № 7 порядку денного «Затвердження річного звіту за 2019 рік, розподіл 

прибутку і збитків Товариства за підсумками роботи у 2019 році» 

 

Слухали: Голову зборів, який запропонував Розглянути та затвердити річний фінансовий звіт 

Товариства за 2019 рік. Прийняти до відома, що за підсумками роботи в 2019 році Товариство має 

прибуток від фінансово-господарської діяльності в сумі  51 700  грн. (п'ятдесят одна тис. сімсот 

грн.).  

Пропонується прибуток Товариства за 2019 рік спрямувати на виплату дивідендів та затвердити: 

 дату прийняття загальними зборами рішення про виплату дивідендів (18.03.2020р.) 

 суму дивідендів 50 000 грн. (п'ятдесят тисяч грн.); 

 дату складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів (06.04.2020р.); 

 строк виплати дивідендів, що не перевищує шість місяців з дня прийняття загальними 

зборами рішення про виплату дивідендів (06.04.2020р. – 17.09.2020р.); 

 спосіб виплати дивідендів (безпосередньо акціонерам, шляхом переказу грошових коштів 

на банківські рахунки акціонерів, інформація про які зазначена в переліку осіб, які мають 

право на отримання дивідендів) 

 порядок виплати дивідендів (виплата всієї суми дивідендів в повному обсязі). 

Решту прибутку від фінансово-господарської діяльності Товариства у сумі 1 700 грн. (одна тисяча 

сімсот грн.) спрямувати на накопичення нерозподіленого прибутку Товариства. 

 

 

Вирішили: Затвердити річний фінансовий звіт Товариства за 2019 рік. Прийняти до відома, що за 

підсумками роботи в 2019 році Товариство має прибуток від фінансово-господарської діяльності в 

сумі  51 700  грн. (п'ятдесят одна тис. сімсот грн.).  

Прибуток Товариства за 2019 рік спрямувати на виплату дивідендів та затвердити: 

 дату прийняття загальними зборами рішення про виплату дивідендів (18.03.2020р.) 

 суму дивідендів 50 000 грн. (п'ятдесят тисяч грн.); 

 дату складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів (06.04.2020р.); 

 строк виплати дивідендів, що не перевищує шість місяців з дня прийняття загальними 

зборами рішення про виплату дивідендів (06.04.2020р. – 17.09.2020р.); 

 спосіб виплати дивідендів (безпосередньо акціонерам, шляхом переказу грошових коштів 

на банківські рахунки акціонерів, інформація про які зазначена в переліку осіб, які мають 

право на отримання дивідендів) 

 порядок виплати дивідендів (виплата всієї суми дивідендів в повному обсязі). 

Решту прибутку від фінансово-господарської діяльності Товариства у сумі 1 700 грн. (одна тисяча 

сімсот грн.) спрямувати на накопичення нерозподіленого прибутку Товариства. 

По питанню № 8 порядку денного «Прийняття рішення про попереднє надання згоди на 

вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як 

Голосували: «ЗА» 458 голосів, що складає 100% голосів  зареєстрованих власників 

голосуючих акцій 

 «ПРОТИ» 0 голосів, що складає 0 % голосів  зареєстрованих власників 

голосуючих акцій 

 «УТРИМАЛИСЬ» 0 голосів, що складає 0 % голосів  зареєстрованих власників 

голосуючих акцій 
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одного року з дати прийняття такого рішення» 

 

Слухали: Голову зборів, який запропонував, у зв’язку з тим, що на дату проведення Загальних 

зборів акціонерів неможливо визначити які саме значні правочини будуть вчинятися Товариством 

у ході поточної господарської діяльності  протягом року з моменту проведення цих Загальних 

зборів, а також з метою ефективного та оперативного управління господарською діяльністю 

Товариства, прийняти наступні рішення:   

 Попередньо схвалити вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством в 

ходi його поточної господарської дiяльностi протягом не більш як одного року з дати прийняття 

такого рішення, предметом яких може бути майно, послуги або роботи, ринкова вартiсть яких 

перевищує 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi 

Товариства, а саме:  

 правочини щодо поставки товарів,  виконання робіт, надання послуг у сфері промислової 

електроніки та електроавтоматики; 

 правочини щодо процедури участі в здійсненні  державних закупівель, 

відчуження/поставки товарів,  виконання робіт, надання  послуг у сфері промислової електроніки 

та електроавтоматики.  

 Гранична сукупна вартість правочинiв не повинна перевищувати 9 000 000 грн. (дев'яти 

мільйонів грн.) 

Вартiсть активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi – 2 985 тис.грн. 

Спiввiдношення граничної сукупностi вартостi правочинiв до вартостi активiв Товариства за 

даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (у вiдсотках) -  301,51 %. 

 Уповноважити Генерального директора Товариства  або іншу особу, уповноважену на це 

довіреністю, виданою Генеральним директором, протягом не більш як 1 (одного) року з дати 

прийняття такого рішення цими Загальними зборами акціонерів здійснювати всі необхідні дії 

щодо вчинення від імені Товариства значних правочинів. 

 

 Вирішили: Попередньо схвалити вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися 

Товариством в ходi його поточної господарської дiяльностi протягом не більш як одного року з 

дати прийняття такого рішення, предметом яких може бути майно, послуги або роботи, ринкова 

вартiсть яких перевищує 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової 

звiтностi Товариства, а саме:  

 правочини щодо поставки товарів,  виконання робіт, надання послуг у сфері промислової 

електроніки та електроавтоматики; 

 правочини щодо процедури участі в здійсненні  державних закупівель, 

відчуження/поставки товарів,  виконання робіт, надання  послуг у сфері промислової електроніки 

та електроавтоматики.  

 Гранична сукупна вартість правочинiв не повинна перевищувати 9 000 000 грн. (дев'яти 

мільйонів грн.) 

Вартiсть активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi – 2 985 тис.грн. 

Спiввiдношення граничної сукупностi вартостi правочинiв до вартостi активiв Товариства за 

даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (у вiдсотках) -  301,51 %. 

Голосували: «ЗА» 458 голосів, що складає  95,22% голосів  акціонерів від їх 

загальної кількості 

 «ПРОТИ» 0 голосів, що складає 0 %  голосів  акціонерів від їх загальної 

кількості 

 «УТРИМАЛИСЬ» 0 голосів, що складає 0 %  голосів  акціонерів від їх загальної 

кількості 
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 Уповноважити Генерального директора Товариства  або іншу особу, уповноважену на це 

довіреністю, виданою Генеральним директором, протягом не більш як 1 (одного) року з дати 

прийняття такого рішення цими Загальними зборами акціонерів здійснювати всі необхідні дії 

щодо вчинення від імені Товариства значних правочинів. 

 

 

 

 

              

Голова зборів  _______________                  Литкевич А.О. 

Секретар зборів                 _______________                 Прокопкіна О.І.    

 

 

Генеральний директор  

А.О. Литкевич 

 

  


