
П Р О Т О К О Л   № 1 
 

              загальних зборів акціонерів  ПрАТ „Радехівське АТП -14629” 
  
м. Радехів                                                                   21  квітня  2017  року 
 

Чергові загальні збори акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО 
ТОВАРИСТВА “Радехівське АТП-14629” (надалі – «Загальні збори» або 
«Збори») проводилися  21  квітня 2017 року за адресою: 80200, Львівська обл., 
Радехівський район, м. Радехів, вул. Б. Хмельницького 130, з 10:00 год. до 12:30 
год. 

Реєстрація акціонерів, які прибули для участі у Зборах здійснювалась 
згідно з переліком акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, 
складеним на 24 годину 00 хвилин 17 квітня 2017 року. 

Голова  реєстраційної комісії Денис Богдана Нестерівна повідомила 
присутніх акціонерів, що згідно протоколу № 1 реєстраційної комісії за 
реєстром Товариства нараховується  89 акціонерів,  власників 1626223 простих 
іменних акцій, сумарною номінальною вартістю 406 555,75 грн., що становить 
100% від Статутного капіталу Товариства. 
1. У залі присутні  8 акціонерів власників  1084639 голосуючих іменних 
акцій, що складає 86,6 % від загальної кількості голосуючих акцій. 
Відповідно до ст. 41 Закону України „Про акціонерні товариства”, Статуту 
Товариства, кворум  для проведення загальних зборів акціонерів є. 
       Збори вважаються відкритими. 
2. Обрання лічильної комісії. 
Наглядова Рада та голова правління рекомендує  залишити в складі лічильної 
комісії членів реєстраційної комісії, які проводили реєстрацію акціонерів. 
Голова комісії:   -    Денис Б.Н.       
Секретар             -     Панчук Н. В. 
Член комісії        -    Костюк Г.А.        
2.1. Поставлено на голосування питання про затвердження запропонованих 

кандидатів. 
2.2. В результаті простого голосування : 
«За»                 1084639 голосів 
«Проти»           немає 
«Утримався»   немає 
2.3. Рішення прийняте. 
 
3. Обрання робочої президії зборів: 
Голова зборів :              Фещук  А.В. – акціонер; 
Секретар:                       Павлів О.І.  – секретар правління; 
Член президії:                Зузак В. Р. – акціонер. 
3.1. Поставлено на голосування питання щодо затвердження запропонованих 
кандидатів. 
3.2. В результаті простого голосування : 
«За»                 1084639   голосів 
«Проти»           немає 



«Утримався»   немає 
3.3. Рішення прийняте. 
 
4. Оголошення порядку денного загальних зборів акціонерів. 
                                         
                                                ПОРЯДОК ДЕННИЙ:   
 

1. Обрання Лічильної  комісії  Загальних зборів акціонерів Товариства. 
2. Обрання Голови і Секретаря чергових Загальних зборів акціонерів          

Товариства та затвердження регламенту роботи Загальних зборів 
акціонерів Товариства. 

3. Звіт голови правління  Товариства  про фінансову-господарську  
діяльність Товариства  за  звітний  період 2016 року. 

3. Звіт голови  Наглядової  Ради  про  роботу Товариства за звітний період 
2016 року. 

4. Звіт голови Ревізійної комісії про проведену роботу Товариства за 
звітний період 2016 року на підставі аудиторської перевірки за  цей 
період. 

5. Затвердження річного балансу і звіту Товариства за 2016 рік. 
6. Про  розподіл прибутку по результатах фінансово-господарської  

діяльності  за  2016 рік. 
7.  Затвердження  змін  та  доповнень  до  Статуту Товариства. 
8.  Прийняття рішень про попереднє схвалення на вчинення значних 

правочинів, які  можуть  вчинятися Товариством  протягом одного року. 
9. Про надання згоди голові правління Товариства на вчинення правочинів 

цивільного  характеру, на суму 400 000 тис.( взяття  банківського  
кредиту, застава  майна). 

 
Пропозицій, змін та доповнень в ході підготовки до зборів щодо порядку 
денного не поступило. 
 
5.  Встановлення регламенту проведення загальних зборів акціонерів.  
Голова зборів Фещук А. В. запропонував затвердити регламент роботи зборів 
на підставі проекту регламенту загальних зборів акціонерів. 
 - доповіді за порядком денним                   
Голови правління                                    -  до 15 хвилин 
голови Спостережної ради                     -  до 5 хвилин 
голови Ревізійної комісії                         -  до 5 хвилин 
головного бухгалтера                             -  до 5 хвилин 
5.1. Запропонований регламент зборів затвердити. 
5.2. Результати простого голосування: 
«За»                1084639 голосів 
«Проти»            немає 
«Утримались»  немає 
6.3. Рішення прийняте. 
               

 



РОБОТА ЗА ПОРЯДКОМ ДЕННИМ ЗБОРІВ: 
1.  Звіт голови правління ПрАТ „Радехівське АТП-14629” за 2016 рік. 
1.1.Слухали: Голову правління ПрАТ ”Радехівське АТП-14629” Зузака Віктора 
Романовича ( доповідь додається). 
1.2.Голосували за затвердження звіту голови правління ПрАТ „Радехівське 
АТП-14629”  за 2016 рік. 
Результати простого голосування: 
«За»                  1084639 голосів 
«Проти»             немає 
«Утримались»   немає       
 1.3. .Рішення прийняте. 
 
2. Звіт голови Наглядової ради Товариства  за 2016 рік. 
2.1. Слухали: голову Наглядової ради Товариства Кручкевич Лесю Степанівну ( 
доповідь додається). 
2.2. Голосували за затвердження  звіту голови Наглядової ради за 2016 рік. 
Результати простого голосування: 
«За»                 1084639голосів                                                                  
«Проти»             немає 
«Утримались»   немає 
2.3. Рішення прийняте. 
 
3. Звіт Ревізійної комісії  за 2016 рік. 
3.1. Слухали: члена Ревізійної комісії Павлів В. Й.  (доповідь додається). 
3.2.Голосували за затвердження звіту Ревізійної комісії за 2016 рік. 
Результати простого голосування: 
«За»                  1084639 голосів                                                                  
«Проти»              немає 
«Утримались»    немає 
3.3. Рішення прийняте. 
 
4. Затвердження балансу та річного звіту Товариства за 2016 рік 
4.1.  Виступила: головний бухгалтер Прокопець О. Р. ознайомила з балансом та 
річним звітом Товариства за 2016 рік.(доповідь додається). 
4.2.  Голосували за затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2016 
рік. 
Результати простого голосування. 
 «За»               1084639 голосів                                                               
 «Проти»                 немає 
 «Утримались»       немає 
 4.3. Рішення прийняте. 
  
5.  Про  розподіл прибутку по результатах фінансово-господарської  діяльності  
за  2016 рік. 
5.1.  Виступила: головний бухгалтер Прокопець О.Р. та директор Зузак В.В. 
(доповіді додаються). 



5.2.  Голосували за спрямування прибутку по результатах фінансово-
господарської  діяльності  за  2016 рік в розмірі 5,0 тис.грн. на розширення 
виробництва. 
Результати простого голосування. 
 «За»               1084639 голосів                                                               
 «Проти»                 немає 
 «Утримались»       немає 
 4.3. Рішення прийняте. 
 
 
6.Про внесення змін до Статуту Товариства. 

6.1. Слухали  Прокопець О.Р., яка  зачитала  про внесення  змін  до Статуту 
Товариства,  а саме:                                                                                                              
В  РОЗДІЛІ   12   Статуту  Приватного  акціонерного  товариства  «Радехівське  
АТП – 14629» добавити   пункт  12.13.24  в  такій  редакції :                                   
Загальні збори прийняли рішення делегувати свої повноваження щодо взяття 
банківського грошового кредиту під заставу майна товариства на суму до 
одного мільйона гривень – Наглядовій Раді товариства. 
 
Інших пропозицій не надходило.                                                                  
6.2.Голосували за  внесення  змін до Статуту  Товариства.                                      
Результат кумулятивного голосування:                                                                      
«За»         1084639 голосів                                                                                           
«Проти»            немає                                                                                            
«Утримались»  немає                                                                                             
8.3.Рішення прийняте.  
 
7. Прийняття рішень про попереднє схвалення на вчинення значних правочинів, 
які  можуть  вчинятися Товариством  протягом одного року  
7.1. Слухали  Прокопець О.Р., яка сказала, що потрібно прийняти рішення про 
попереднє схвалення на вчинення значних правочинів, які  можуть  вчинятися 
Товариством  протягом одного року з дати прийняття такого рішення із  
 
 
9.3. Результати простого голосування: 
  «За»           1084639 голосів                                                                                       
 «Проти»                немає 
 «Утримались»      немає 
 
10. Пропозиція  завершити збори акціонерів. 
10.1. Результати простого голосування: 
  «За»           1084639 голосів                                                                                       
 «Проти»                немає 
 «Утримались»      немає 



Рішення завершити збори акціонерів прийнято одноголосно 

 
Голова зборів:                                                      Фещук А. В. 
 
Секретар зборів:                                                   Павлів  О.І. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          Додаток № 1. 
 

Перелік майна ПрАТ «Радехівське АТП-14629», яке надається в заставу 
(іпотеку) 

 
 

Назва Рік введення в Первісна вартість, Залишкова вартість, 



експлуатацію грн. грн.. 
Адмінбудинок 1985 443 020,60 187973,98 

КПП №1, 1961 11 254,97 584,90 
Котельня 1989 355 833,10 124481,62 

Склад(диспетчерська) 1952 10 663,41 0 
Столярний цех 1961 8 789,98 479,03 

Склад 1954 2 099,43 0 
Автомайстерні 1961 45 087,54 2459,16 
Автомайстерні 1961 27 426,10 1495,87 

Склад 1961 5 688,12 310,25 
Профілакторій 1968 140 788,50 19637,94 
Бензозаправка 1992 46 489,14 14518,69 

Насосна станція 1967 2 898,64 341,09 
Водонапірна башня 1968 17 083,71 5735,01 

ВСЬОГО:  1117123,24 358017,54 
 
Адреса місцезнаходження майна, зазначеного вище: м. Радехів, вул..Б.Хмельницького, 130”. 
 
Майно, що пропонується в заставу АТ „Ощадбанк” згідно переліку не є предметом застави 
по угодах ПрАТ «Радехівське АТП-14629»за іншими договорами, нікому не відчужено, у 
спорі та/або під арештом та забороною не перебуває, не перебуває у спільній сумісній або 
спільній частковій власності, не є часткою або паєм, щодо нього не укладені будь  - які 
договори, що передбачають відчуження. 
Щодо зазначеного майна не існує довіреностей (інших уповноважуючих документів), 
виданих ПрАТ «Радехівське АТП-14629»третім особам, що свідчать про право останніх 
розпоряджатись тим чи іншим чином зазначеним майном. 
 
 
 
 
Голова зборів        А.В.Фещук 
 
 
Секретар зборів                                                         О.І.Павлів 
 


