
П Р О Т О К О Л №1 
Загальних зборів акціонерів приватного акціонерного товариства  

«ПІДКАМІНСЬКИЙ АГРОТЕХСЕРВІС» 
 

19 травня 2017 р.                    смт. Підкамінь  
 

Перелік осіб, що мають право на участь у зборах складено станом на 24 год. 15 травня 2017 року. В 
переліку обліковується 22 фізичні особи, що володіють 162000 акціями, що становить 100% від Статутного 
капіталу Товариства, з них голосуючих акцій – 124000 шт., якими володіють три особи. 

Загальні збори акціонерів ПрАТ  “Підкамінський Агротехсервіс” відкрив представник голова правління 
ПрАТ «Підкамінський Агроьехсервіс» Баран В.Б., який ознайомив присутніх із Протоколом реєстраційної 
комісії чергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «Підкамінський Агротехсервіс».  

Зі змісту протоколу видно, що загальна кількість акцій ПрАТ “Підкамінський Агротехсервіс”, які надають 
право голосу при голосуванні на загальних зборах акціонерів, складає 124000 штук. За даними реєстрації 
акціонерів, які прибули для участі в загальних зборах акціонерів ПрАТ “Підкамінський Агротехсервіс”, станом 
на 11 год. 50 хв. 19 травня 2017 року зареєструвалися та отримали бюлетені для голосування 3 акціонери, які 
володіють простими іменними акціями ПрАТ  “Підкамінський Агротехсервіс” у кількості 124000 шт., що 
становить 100 % голосуючих акцій ПрАТ “Підкамінський Агротехсервіс”. Баран В.Б. повідомив присутніх, що 
згідно ст. 41 Закону України “Про акціонерні товариства” Загальні збори акціонерів АТ “Підкамінський 
Агротехсервіс” від 19 травня 2017 року визнаються правомочними і це дозволяє утворити робочі органи зборів 
та приступити до розгляду питань порядку денного. Голосування буде проводитися бюлетенями для 
голосування. 
 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ 
1. Обрання Лічильної комісії 
2. Обрання Голови та секретаря загальних зборів. 
3. Звіт та затвердження звіту Правління за 2015-2016 роки. 
4. Звіт та затвердження звіту Наглядової ради за 2015-2016 роки. 
5. Звіт та затвердження звіту Ревізора за 2015-2016 роки. 
6.  Затвердження річних результатів діяльності Товариства за 2015-2016 роки. 
7. Про затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства. 
8. Про внесення змін до Статуту Товариства, шляхом викладення його в новій редакції. 

 
ПО ПЕРШОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО 
Слухали: Заступника голови правління ПрАТ “Підкамінський Агротехсервіс” Чиж Р.М., який запропонував 
обрати Федорків О.Л. та Чижа Т.Р в лічильну комісію загальних зборів акціонерів. 
Вирішили: Обрати лічильну комісію загальних зборів акціонерів в наступному складі: Федорків О.Л та Чиж 
Т.Р 
Рішення прийняте одноголосно. 
Голосували: “ЗА”-124000 голосів, що становить 100% присутніх на зборах голосуючих акцій; “ПРОТИ” - 0 
голосів; “УТРИМАЛИСЯ” - 0 голосів. 
 
ПО ДРУГОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО 
Слухали: Чиж Р.М., який запропонував обрати головою загальних зборів акціонерів Баран Володимира 
Богдановича, секретарем – Гудиму Олександру Євгенівну. 
Вирішили: Обрати головою загальних зборів акціонерів Баран В.Б., секретарем – Гудиму О.Є. 
Рішення прийняте одноголосно. 
Голосували: “ЗА”-124000 голосів, що становить 100% присутніх на зборах голосуючих акцій; “ПРОТИ” - 0 
голосів; “УТРИМАЛИСЯ” - 0 голосів. 
 
ПО ТРЕТЬОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО 
Слухали: Голову правління ПрАТ “Підкамінський Агротехсервіс”, який довів до відома присутніх звіт 
Правління Товариства за 2015-2016 роки. Після обговорення було прийнято рішення: звіт Правління за 2015-
2016 роки затвердити. Голова зборів поставив пропозицію на голосування. 
Вирішили: Затвердити звіт Правління Товариства за результатами діяльності у 2015-2016 роках. 
Голосували: “ЗА”-124000 голосів, що становить 100% присутніх на зборах голосуючих акцій; “ПРОТИ” - 0 
голосів; “УТРИМАЛИСЯ” - 0 голосів. 
 
ПО ЧЕТВЕРТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО 
Слухали: Голову Наглядової Ради ПрАТ “Підкамінський Агротехсервіс”, який довів до відома присутніх звіт 
Наглядової Ради Товариства за 2015-2016 роки. Після обговорення було прийнято рішення: звіт Наглядової 
Ради Товариства за 2015-2016 роки затвердити. Голова зборів поставив пропозицію на голосування. 



Вирішили: Затвердити звіт Наглядової Ради Товариства за результатами діяльності у 2015-2016 роках. 
Голосували: “ЗА”-124000 голосів, що становить 100% присутніх на зборах голосуючих акцій; “ПРОТИ” - 0 
голосів; “УТРИМАЛИСЯ” - 0 голосів. 
 
ПО П'ЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО 
Слухали: Ревізора Товариства, який ознайомив акціонерів із звітом Ревізора, за 20115-2016 роки. Після 
обговорення було прийнято рішення: звіт Ревізора Товариства за 2015-2016 роки затвердити. Голова зборів 
поставив пропозицію на голосування. 
Вирішили: Затвердити звіт Ревізора Товариства за результатами діяльності у 2015-2016 роках. 
Голосували: “ЗА”-124000 голосів, що становить 100% присутніх на зборах голосуючих акцій; “ПРОТИ” - 0 
голосів; “УТРИМАЛИСЯ” - 0 голосів. 
 
ПО ШОСТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО 
Слухали: Голову зборів акціонерів, який запропонував затвердити річні звіти Товариства, у тому числі 
фінансову звітність за результатами діяльності Товариства у 2015-2016 роках. 
Вирішили: Затвердити річні звіти Товариства, у тому числі фінансову звітність за результатами діяльності у 
2015-2016 роках. 
Голосували: “ЗА”-124000 голосів, що становить 100% присутніх на зборах голосуючих акцій; “ПРОТИ” - 0 
голосів; “УТРИМАЛИСЯ” - 0 голосів. 
 
ПО СЬОМОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО 
Слухали: Голову зборів акціонерів, який повідомив, що за результатами діяльності товариства у 2015 році – у 
товариства виникли збитки в сумі 22,5 тис. грн., які були покриті за прибутком за результатами діяльності у 
2016 році (194,5 тис. грн.). Також голова зборів запропонував увесь прибуток Товариства за результатами 
діяльності у 2016 році направити на розвиток Товариства.  
Після обговорення було прийнято рішення: весь прибуток Товариства за результатами діяльності у 2016 році 
направити на розвиток Товариства. Голова зборів акціонерів Баран В.Б. поставив цю пропозицію на 
голосування. 
Вирішили: Весь прибуток Товариства за результатами діяльності у 2016 році направити на розвиток 
Товариства. 
Голосували: “ЗА”-124000 голосів, що становить 100% присутніх на зборах голосуючих акцій; “ПРОТИ” - 0 
голосів; “УТРИМАЛИСЯ” - 0 голосів. 
 
ПО ВОСЬМОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО 
Слухали: Голову зборів акціонерів ПрАТ “Підкамінський Агротехсервіс” Барана В.Б., який повідомив, що до 
Закону України «Про акціонерні товариства» були внесені зміни на законодавчому рівні і ці зміни повинні бути 
враховані в Статуті нашого підприємства. Також голова зборів запропонував на розгляд загальним зборам 
акціонерів проект нової редакції Статуту ПрАТ “Підкамінський Агротехсервіс”. Після обговорення було 
прийнято рішення: затвердити внесення змін до Статуту Товариства, шляхом викладення його в новій редакції, 
та доручити голові правління Барану Володимиру Богдановичу здійснити необхідні дії для реєстрації нової 
редакції Статуту та надати йому повноваження для підписання нової редакції статуту. Голова зборів поставив 
цю пропозицію на голосування. 
Вирішили: Затвердити внесення змін до Статуту Товариства, шляхом викладення його в новій редакції, та 
доручити голові правління Барану Володимиру Богдановичу здійснити необхідні дії для реєстрації нової 
редакції Статуту та надати йому повноваження для підписання нової редакції статуту. 
Голосували: “ЗА”-124000 голосів, що становить 100% присутніх на зборах голосуючих акцій; “ПРОТИ” - 0 
голосів; “УТРИМАЛИСЯ” - 0 голосів. 
 

Голова загальних зборів акціонерів Баран В.Б. повідомив, що порядок денний Загальних зборів 
акціонерів ПрАТ “Підкамінський Агротехсервіс” від 19 травня 2017 року вичерпано, та оголосив збори 
закритими. 
 
 
ГОЛОВА ЗБОРІВ     _____________________________ Баран В.Б. 
 
 
СЕКРЕТАР ЗБОРІВ     _____________________________ Гудима О.Є. 
 
 
ГОЛОВА ПРАВЛІННЯ                                             _____________________________ Баран В.Б. 
 
 


