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ПРОТОКОЛ № 1 

ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ 

Приватного акціонерного товариства 

"КОНСТАР" 

м. Харків   20 березня 2018 року 

 

Дата проведення загальних зборів: 20.03.2018 року. 

Час проведення зборів: 17 год. 30 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 – Перекрестова Анатолія 

Григоровича (Протокол НР № 2 від 12.02.2018р.). 

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

14.03.2018р. 

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 голосуючих акцій, що відповідає 95,2 % 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 12.02.2018р.) сформовано Тимчасову 

лічильну комісію Загальних зборів у складі двох осіб: Зибіна Тамара Миколаївна, Цапенко Ольга 

Олександрівна. 

Голова Загальних зборів - Литкевич Андрій Олександрович. 

Секретар Загальних зборів - Прокопкіна Олеся Ігорівна. 

Рішенням Наглядової ради Товариства (Протокол НР № 1 від 22.01.2018р.) 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. 

2. Затвердження порядку проведення Загальних зборів акціонерів. 

3. Обрання голови та секретаря Загальних зборів акціонерів. 

4. Розгляд звіту Генерального директора Товариства за 2017 рік та затвердження заходів за 

результатами його розгляду. 

5. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2017 рік та затвердження заходів за результатами 

його розгляду. 

6. Розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду. 

7. Розгляд звіту Ревізійної комісії. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. 

8. Затвердження річного звіту за 2017 рік, розподіл прибутку і збитків Товариства за підсумками 

роботи у 2017 році. 

9. Про доповнення переліку видів економічної діяльності Товариства та внесення відповідних змін 
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до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців. 

10. Про призначення уповноваженої особи на здійснення заходів щодо внесення змін до Єдиного 

державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців.  

 

По питанню № 1 порядку денного «Обрання складу лічильної комісії Загальних зборів 

акціонерів»: 

 

Слухали: Голову Наглядової ради Товариства – Литкевича Андрія Олександровича, головуючого 

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

зборів акціонерів Товариства у наступному складі: Зибіна Тамара Миколаївна, Цапенко Ольга 

Олександрівна. 

Підрахунок голосів здійснює Тимчасова лічильна комісія, призначена Наглядовою радою 

Товариства, у складі Зибіної Т.М., Цапенко О.О. 

 

 

Вирішили: Обрати Лічильну комісію Загальних зборів акціонерів Товариства у наступному 

складі: Зибіна Тамара Миколаївна, Цапенко Ольга Олександрівна. 

 

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

акціонерів» 

 

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) 

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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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 

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» 

 

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 

2017 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду» 

 

Слухали: Голову Загальних зборів, який запропонував прийняти до уваги Звіт Генерального 

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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директора Товариства за 2017 рік, та надав слово Генеральному директору Товариства 

Перекрестову Анатолію Григоровичу.  

Генеральний директор Товариства звітував перед акціонерами щодо стану фінансово-

господарської  діяльності Товариства за 2017 рік: назвав основні показники фінансово-

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

роботи Товариства. Також Перекрестов А.Г. доповів про необхідні заходи щодо мінімізації 

витрат Товариства, які проводилися у звітному році, а саме: скорочення штату працівників, 

режим економії на підприємстві.  

Після виступу Перекрестова А.Г. Голова зборів запропонував затвердити Звіт Генерального 

директора Товариства за 2017 рік. 

 

Вирішили: Затвердити Звіт Генерального директора Товариства за 2017 рік. 

 

По питанню № 5 порядку денного «Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2017 рік та 

затвердження заходів за результатами його розгляду» 

 

Слухали: Литкевича А. О., який в якості Голови Наглядової ради зачитав звіт Наглядової ради 

Товариства за 2017 рік, в якому виділив основні напрямки роботи Наглядової ради, питання, що 

розглядалися на засіданнях ради та зробив висновки щодо діяльності Товариства у звітному році.  

Після завершення доповіді Литкевич А.О. запропонував затвердити вищезазначений звіт. 

 

 

Вирішили: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік. 

 

По питанню № 6 порядку денного «Розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження 

заходів за результатами його розгляду» 

 

Слухали: Голова зборів запропонував розглянути та затвердити висновки зовнішнього аудиту 

річної фінансової звітності Товариства, для чого надав слово головному бухгалтеру Товариства 

Цапенко Ользі Олександрівні.  

Цапенко О.О. доповіла, що незалежний аудит річної фінансової звітності Товариства за 2017 

рік був проведений приватною фірмою «Лів Аудит». Також зачитала основні тези та висновки зі 

звіту незалежного аудитора, який підтверджує достовірність відображення у фінансовій звітності 

фінансового стану Товариства. 

 

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 



 5 

 

Вирішили: Затвердити висновки зовнішнього аудиту річної фінансової звітності Товариства за 

2017 рік. 

 

По питанню № 7 порядку денного «Звіт Ревізійної комісії. Прийняття рішення за наслідками 

розгляду звіту» 

 

Слухали: Голова зборів запропонував прийняти до уваги Звіт Ревізійної комісії за 2017 рік та 

надав слово Голові Ревізійної комісії Харченко Леоніду Васильовичу.  

Харченко Л.В. звітував щодо роботи Ревізійної комісії у 2017 році та підтвердив, що 

фінансово-господарська діяльність ПрАТ «КОНСТАР» в 2017 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 Харченко Л.В. Голова зборів запропонував затвердити Звіт Ревізійної комісії 

за 2017 рік, а роботу Ревізійної комісії в 2017 році визнати задовільною.  

 

 

Вирішили: Затвердити Звіт Ревізійної комісії за 2017 рік. Роботу Ревізійної комісії в 2017 році 

визнати задовільною.  

По питанню № 8 порядку денного «Затвердження річного звіту за 2017 рік, розподіл 

прибутку і збитків Товариства за підсумками роботи у 2017 році» 

 

Слухали: Голову зборів, який запропонував Затвердити річний звіт за 2017 рік. Прийняти до 

відома, що за підсумками роботи в 2017 році Товариство має збиток від фінансово-господарської 

діяльності в сумі 145 (сто сорок п’ять) тис. грн. Розподіл прибутку Товариства за 2017 рік не 

затверджувати у зв’язку з його відсутністю. 

 

 

Вирішили: Затвердити річний звіт за 2017 рік. Прийняти до відома, що за підсумками роботи в 

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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2017 році Товариство має збиток від фінансово-господарської діяльності в сумі 145 (сто сорок 

п’ять) тис. грн. Розподіл прибутку Товариства за 2017 рік не затверджувати у зв’язку з його 

відсутністю.  

По питанню № 9 порядку денного «Про доповнення переліку видів економічної діяльності 

Товариства та внесення відповідних змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та 

фізичних осіб-підприємців» 

 

Слухали: Голову зборів, який запропонував доповнити перелік видів економічної діяльності 

Товариства наступним видом діяльності: «Надання в оренду й експлуатацію власного чи 

орендованого нерухомого майна» КВЕД 68.20.  

Внести відповідні зміни до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-

підприємців, а саме, доповнити перелік видів діяльності Товариства, що містяться в Єдиному 

державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців, наступним видом економічної 

діяльності: «Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна» код 

за КВЕД 68.20. 

 

Вирішили: Доповнити перелік видів економічної діяльності Товариства наступним видом 

діяльності: «Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна» 

КВЕД 68.20.  

Внести відповідні зміни до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-

підприємців, а саме, доповнити перелік видів діяльності Товариства, що містяться в Єдиному 

державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців, наступним видом економічної 

діяльності: «Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна» код 

за КВЕД 68.20. 

По питанню № 10 порядку денного «Про призначення уповноваженої особи на здійснення 

заходів щодо внесення змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-

підприємців» 

 

Слухали: Голову зборів, який запропонував призначити Литкевича Андрія Олександровича 

уповноваженою особою на здійснення заходів щодо внесення змін до Єдиного державного реєстру 

юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, а саме доповнення переліку видів економічної 

діяльності Товариства. Надати Литкевичу Андрію Олександровичу право представляти інтереси 

ПрАТ «КОНСТАР» в усіх установах, підприємствах, організаціях будь-якої підпорядкованості та 

форми власності, в банківських установах, органах нотаріату, органах державної реєстрації тощо, з 

наданням права підписувати, подавати та отримувати документи від імені ПрАТ «КОНСТАР» 

щодо доповнення переліку видів економічної діяльності Товариства. 

 

 

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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Вирішили: Призначити Литкевича Андрія Олександровича уповноваженою особою на здійснення 

заходів щодо внесення змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-

підприємців, а саме доповнення переліку видів економічної діяльності Товариства. 

Надати Литкевичу Андрію Олександровичу право представляти інтереси ПрАТ «КОНСТАР» в 

усіх установах, підприємствах, організаціях будь-якої підпорядкованості та форми власності, в 

банківських установах, органах нотаріату, органах державної реєстрації тощо, з наданням права 

підписувати, подавати та отримувати документи від імені ПрАТ «КОНСТАР» щодо доповнення 

переліку видів економічної діяльності Товариства. 

 

 

 

              

Голова зборів  _______________                  Литкевич А.О. 

Секретар зборів                 _______________                 Прокопкіна О.І.    

 

 

 

 

  


