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ПРОТОКОЛ № 17 від 14.04.2015р. 

чергових загальних зборів акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

«ГОЛОВНИЙ СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ КОНСТРУКТОРСЬКО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ІНСТИТУТ» 

(код ЄДРПОУ 13504966) 

 

Дата проведення загальних зборів:   14 квітня 2015р. 

Час проведення загальних зборів:     з 12
00

  до 14
00 

Місце проведення  загальних зборів: 87535, Україна, місто Маріуполь, Донецька область,  

площа Машинобудівельників, 1, актова зала.
 

Початок реєстрації акціонерів: 11
30 

Закінчення реєстрації акціонерів: 12
00

 

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах    

ПАТ «ГСКТІ»:  07 квітня 2015р.                                                        

 

Про проведення загальних зборів акціонери ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

«ГОЛОВНИЙ СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ КОНСТРУКТОРСЬКО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ІНСТИТУТ» (далі – 

 ПАТ «ГСКТІ» або Товариство) були повідомлені у порядку та в строки, передбачені чинним 

законодавством України та Статутом ПАТ «ГСКТІ». Повідомлення про скликання чергових 

загальних зборів були розіслані акціонерам персонально не менш ніж за 30 днів до проведення 

зборів (перелік акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення чергових загальних зборів 

акціонерів та їх порядок денний складено станом на 02.03.2015р. відповідно до рішення 

Наглядової ради ПАТ «ГСКТІ», протокол № 1/15 від 20.02.2015 р.), а також опубліковано в 

офіційному друкованому виданні «Відомості НКЦПФР» № 43 від 04.03.2015 р.  

Крім того, повідомлення (про скликання чергових загальних зборів) були розміщенні на 

сайті загальнодоступної інформаційної бази даних Національної комісії з цінних паперів та 

фондового ринку (05.03.2015р.) і на власній веб-сторінці Товариства в мережі Інтернет 

(www.gskti.pat.ua 05.03.2015р.), у строки, передбачені чинним законодавством та вимогами 

НКЦПФР.   

 На дату проведення Загальних зборів акціонерів Статутний капітал ПАТ «ГСКТІ» 

становить  3413000,00 (три мільйони чотириста тринадцять тисяч) гривень, який розподілений на 

13652000 (тринадцять мільйонів шістсот п’ятдесят дві тисячі) простих іменних акцій 

номінальною вартістю 0,25 грн. кожна, які надають право на участь у загальних зборах. 

Відповідно до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах  ПАТ «ГСКТІ» 

(станом на 24 годину 07 квітня 2015 р.)  кількість голосуючих акцій складає 13 532 353 

(тринадцять мільйонів п’ятсот  тридцять дві тисячі триста п’ятдесят три) акції, які дають право 

голосу для вирішення кожного з питань порядку денного Загальних зборів акціонерів.  

        Реєстрація акціонерів для участі у Загальних зборах акціонерів Товариства була проведена 

реєстраційною комісією, до складу якої згідно з рішенням Наглядової ради ПАТ «ГСКТІ» від 

03.04.2015 р. протокол № 3 /15 увійшли:  

Голова реєстраційної комісії – Саравас Олена Олександрівна; 

Член реєстраційної комісії – Бельченко Інна Борисівна. 

        Голова реєстраційної комісії ПАТ «ГСКТІ» Саравас Олена Олександрівна привітала 

присутніх та зачитала протокол про результати реєстрації учасників Загальних зборів акціонерів 

ПАТ «ГСКТІ», складений реєстраційною комісією. (перелік акціонерів, які зареєструвалися для 

участі у загальних зборах додається).  

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

загальних зборах ПАТ «ГСКТІ» (станом на 24 годину  07 квітня 2015 р.) складає 149 (сто сорок             

дев’ять) осіб, кількість акціонерів (їх представників) власників голосуючих акцій Товариства 

зареєстрованих для участі у загальних зборах складає 2 (дві) особи. Загальна кількість голосів 

акціонерів (їх представників) – власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для 

участі у загальних зборах ПАТ «ГСКТІ» складає 135301533 (тринадцять мільйонів п’ятсот 

тридцять тисяч сто п’ятдесят три), що становить 99,984% від загальної кількості голосуючих 

акцій Товариства. Голосування з питань порядку денного загальних зборів проводиться з 

використанням бюлетенів для голосування. Кожному учаснику зборів видано  по 12 (дванадцять) 

http://www.gskti.pat.ua/
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бюлетенів для голосування по кожному питанню порядку денного (всього два комплекти 

бюлетенів). 

Зазначена кількість голосів, а саме – 99,984%, забезпечила кворум необхідний для 

проведення загальних зборів акціонерів. Відповідно до статті 41 Закону України «Про акціонерні  

товариства», Статуту ПАТ «ГСКТІ» і на підставі даних про реєстрацію акціонерів збори 

вважаються правомочними і мають право розпочати свою роботу.  

Голова загальних зборів ПАТ «ГСКТІ» Цапко Світлана Василівна; 

Секретар загальних зборів Савченко Ірина Анатоліївна. 

Склад лічильної комісії, яка обрана загальними зборами акціонерів 05.04.2012р.(протокол 

зборів №14 від 05.04.2012р): 

- Голова лічильної комісії – Саравас Олена Олександрівна;  

- члени лічильної комісії – Бельченко Інна Борисівна, Камлук Олена Василівна. 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

 
1. Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів Товариства. Затвердження порядку 

ведення (регламенту) зборів. 

2. Звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 

2014 році та прийняття рішення за наслідками його розгляду. Визначення основних напрямків 

діяльності Товариства на 2015 рік. 

3. Звіт Наглядової ради Товариства про роботу за 2014 рік та прийняття рішення за наслідками 

його розгляду. 

4. Затвердження Звіту і висновків Ревізійної комісії Товариства за 2014 рік та прийняття рішення 

за наслідками їх розгляду.  

5. Затвердження річного звіту Товариства за 2014 рік. 

6. Розподіл прибутку, отриманого за результатами діяльності Товариства у 2014 році. 

7. Про попереднє схвалення значних правочинів, що можуть вчинятися Товариством. 

8. Про внесення змін до Статуту Товариства. 

9. Про внесення змін до внутрішніх положень Товариства. 

10. Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.  

11. Про обрання членів Наглядової ради Товариства. 

12. Затвердження умов договорів з членами Наглядової ради. Обрання осіб, що уповноважені на 

підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства. 

 

РОЗГЛЯД  ПИТАНЬ  ПОРЯДКУ  ДЕННОГО: 

 

Перше питання порядку денного: 

Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів Товариства. Затвердження порядку 

ведення (регламенту) зборів. 

 

Слухали: Голову реєстраційної комісії Саравас Олену Олександрівну, яка відповідно до оголошеного 

порядку денного та з метою організації роботи чергових загальних зборів акціонерів Товариства 

запропонувала обрати робочі органи, зокрема голову і секретаря зборів, а також затвердити регламент 

роботи загальних зборів акціонерів ПАТ «ГСКТІ». 

 

Запропонований проект рішення для голосування бюлетенем № 1: 
1. Обрати Головою загальних зборів акціонерів ПАТ «ГСКТІ» Цапко Світлану Василівну. 

2. Обрати Секретарем зборів Савченко Ірину Анатоліївну.  

3. Затвердити наступний порядок роботи загальних зборів акціонерів ПАТ «ГСКТІ»: 

   Доповідачу з 1 питання – до 5 хвилин; 

Доповідачам з 2, 3, 4 питань – до 15 хвилин з кожного питання; 

Доповідачу з 5 питання – до 5 хвилин; 

Доповідачам з 6, 7, 8 і 9 питань – до 7 хвилин з кожного питання; 

Доповідачам з 10, 11 і 12 питань – до 5 хвилин з кожного питання; 

Відповіді на запитання та пропозиції – до 3 хвилин. 

Голосування проводиться з використанням бюлетенів для голосування, отриманих при реєстрації. 
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Голосування з 1-10, 12 питань порядку денного відбувається за принципом «1 акція – 1 голос». 

Голосування з 11 питання порядку денного щодо обрання членів Наглядової ради відбувається 

шляхом кумулятивного голосування за принципом «загальна кількість голосів – це кількість 

належних акціонеру голосуючих акцій, помножена на кількість членів органу акціонерного 

товариства».  

    Підрахунок голосів і складання протоколу за підсумками голосування доручити лічильній комісії, 

ведення протоколу зборів – Секретарю зборів.  

  

 Результати голосування бюлетенем № 1: 
ЗА – 13530153  голосів, 100% голосів від зареєстрованих на загальних зборах. 

ПРОТИ – 0 голосів. 

УТРИМАЛИСЬ – 0 голосів. 

 

Рішення, прийняте загальними зборами: 
1. Обрати Головою загальних зборів акціонерів ПАТ «ГСКТІ» Цапко Світлану Василівну. 

2. Обрати Секретарем зборів Савченко Ірину Анатоліївну.  

3. Затвердити наступний порядок роботи загальних зборів акціонерів ПАТ «ГСКТІ»: 

         Доповідачу з 1 питання – до 5 хвилин; 

Доповідачам з 2, 3, 4 питань – до 15 хвилин з кожного питання; 

Доповідачу з 5 питання – до 5 хвилин; 

Доповідачам з 6, 7, 8 і 9 питань – до 7 хвилин з кожного питання; 

Доповідачам з 10, 11 і 12 питань – до 5 хвилин з кожного питання; 

Відповіді на запитання та пропозиції – до 3 хвилин. 

Голосування проводиться з використанням бюлетенів для голосування, отриманих при реєстрації. 

Голосування з 1-10, 12 питань порядку денного відбувається за принципом «1 акція – 1 голос». 

Голосування з 11 питання порядку денного щодо обрання членів Наглядової ради відбувається 

шляхом кумулятивного голосування за принципом «загальна кількість голосів – це кількість 

належних акціонеру голосуючих акцій, помножена на кількість членів органу акціонерного 

товариства».  

    Підрахунок голосів і складання протоколу за підсумками голосування доручити лічильній комісії, 

ведення протоколу зборів – Секретарю зборів.  

  

Друге питання порядку денного:  
Звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2014 

році та прийняття рішення за наслідками його розгляду. Визначення основних напрямків діяльності 

Товариства на 2015 рік. 

 

Слухали: Заступника Генерального директора ПАТ «ГСКТІ» Глініна Генадія Павловича, який 

відзвітував про підсумки діяльності Товариства у 2014 році, за результатами якої було отримано  чистого 

прибутку у розмірі 559,0 тис. грн., а також доповів про основні напрямки діяльності Товариства на 

2015 рік.  

 (Звіт виконавчого органу додається).  

 

Запропонований проект рішення для голосування бюлетенем № 2: 

 1. Затвердити Звіт Генерального директора ПАТ «ГСКТІ»  про результати фінансово-

господарської діяльності Товариства у 2014 році.   

2.   Визнати роботу Генерального директора Товариства у звітному році задовільною.  

3.   Затвердити основні напрямки діяльності Товариства на 2015 рік. 

 

Результати голосування бюлетенем № 2: 
ЗА – 13530153 голосів, 100% голосів від зареєстрованих на загальних зборах. 

ПРОТИ – 0 голосів. 

УТРИМАЛИСЬ – 0 голосів. 
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Рішення, прийняте загальними зборами: 
1. Затвердити Звіт Генерального директора ПАТ «ГСКТІ»  про результати фінансово-

господарської діяльності Товариства у 2014 році.  

2.   Визнати роботу Генерального директора Товариства у звітному році задовільною.  

      3.   Затвердити основні напрямки діяльності Товариства на 2015 рік. 

 

Третє питання порядку денного:  
Звіт Наглядової ради Товариства про роботу за 2014 рік та прийняття рішення за наслідками 

його розгляду. 

 

Слухали: Уповноважену особу Хаджалову Поліну Іллівну, яка за дорученням Голови Наглядової 

ради відзвітувала про роботу Наглядової ради Товариства у 2014 році та про результати співпраці 

між Наглядовою радою і Виконавчим органом ПАТ «ГСКТІ». (Звіт Наглядової ради додається). 

 

Запропонований проект рішення для голосування бюлетенем № 3:  
     1. Затвердити Звіт Наглядової ради ПАТ «ГСКТІ» про роботу за 2014 рік, у тому числі всі 

рішення, прийняті Наглядовою радою протягом 2014 року. 

 2.  Визнати роботу Наглядової ради Товариства у звітному році задовільною.  

 

Результати голосування бюлетенем № 3: 
ЗА – 13530153 голосів, 100% голосів від зареєстрованих на загальних зборах. 

ПРОТИ – 0 голосів. 

УТРИМАЛИСЬ – 0 голосів. 

 

Рішення, прийняте загальними зборами:  
      1. Затвердити Звіт Наглядової ради ПАТ «ГСКТІ» про роботу за 2014 рік, у тому числі всі    

рішення, прийняті Наглядовою радою протягом 2014 року. 

 2.  Визнати роботу Наглядової ради Товариства у звітному році задовільною.  

 

Четверте питання порядку денного:  

Затвердження Звіту і висновків Ревізійної комісії Товариства за 2014 рік та прийняття рішення 

за наслідками їх розгляду.  

 

Слухали: Голову Ревізійної комісії ПАТ «ГСКТІ» Крижановську Ольгу  Павлівну, яка 

відзвітувала про роботу Ревізійної комісії Товариства за 2014 рік. і  доповіла про результати 

перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства, за підсумками якої порушень 

встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку та надання звітності, не виявлено. У 

своєму висновку Ревізійна комісія підтверджує достовірність фінансової звітності ПАТ 

«ГСКТІ» станом на 31 грудня 2014 року, і вважає, що річна фінансова звітність складена за 

реальними обліковими даними і в цілому об'єктивно і повно відображає фактичний фінансовий 

стан підприємства. (Звіт та висновки Ревізіонної комісії додаються).  
 

Запропонований проект рішення для голосування бюлетенем № 4:  
     1. Затвердити звіт і висновки Ревізійної комісії ПАТ «ГСКТІ» за результатами перевірки 

фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014рік.  

2.  Визнати роботу Ревізійної комісії  Товариства у звітному році задовільною. 

           

Результати голосування бюлетенем № 4: 
ЗА –13530153   голосів, 100% голосів від зареєстрованих на загальних зборах. 

ПРОТИ – 0 голосів. 

УТРИМАЛИСЬ – 0 голосів. 
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 Рішення, прийняте загальними зборами:    
  1. Затвердити звіт і висновки Ревізійної комісії ПАТ «ГСКТІ» за результатами перевірки 

фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014рік. 

   2.  Визнати роботу Ревізійної комісії  Товариства у звітному році задовільною. 

      

   П’яте питання порядку денного: 
Затвердження річного звіту Товариства за 2014 рік. 

 

Слухали:  голову зборів Цапко Світлану Василівну, яка проінформувала учасників зборів про те, 

що згідно з діючим законодавством України річна фінансова звітність публічного акціонерного 

товариства підлягає обов'язковій перевірці зовнішнім аудитором. На підставі рішення Наглядової 

ради (протокол 4/14 від 30.12.2014 р.) і договору №  30/12 - 6  від 30.12.20114р. аудиторська 

перевірка була проведена аудиторською фірмою“Центр Аудит Сервіс” у формі товариства з 

обмеженою відповідальністю, код за ЄДРПОУ: 24161736. 

        На думку Аудитора, фінансова звітність Емітента надає достовірну та справедливу 

інформацію про фінансовий стан ПАТ «ГСКТІ», фінансові результати і рух грошових коштів  за 

рік, що закінчився 31 грудня 2014 року. Фінансова звітність складена на основі дійсних облікових 

даних.  
На підставі вищевикладеного запропоновано затвердити річний звіт ПАТ «ГСКТІ» за 2014рік. 
 

   Запропонований проект рішення для голосування бюлетенем № 5:  
   1.  Затвердити річний звіт ПАТ „ГСКТІ” за 2014 рік. 

 

Результати голосування бюлетенем № 5: 

ЗА – 13530153 голосів, 100% голосів від зареєстрованих на загальних зборах. 

ПРОТИ – 0 голосів. 

УТРИМАЛИСЬ – 0 голосів. 

 

Рішення, прийняте загальними зборами:  
   1.  Затвердити річний звіт ПАТ „ГСКТІ” за 2014 рік. 

 

Шосте питання порядку денного: 
Розподіл прибутку, отриманого за результатами діяльності Товариства у 2014році. 

 

Слухали: головного бухгалтера ПАТ «ГСКТІ» Середу Наталью Олексіївну, яка ознайомила 

акціонерів з основними техніко-економічними показниками Товариства за 2014 рік, та пояснила 

складові таких витрат як: собівартість продукції, адміністративні витрати, витрати на збут, інші 

операційні витрати. За результатами своєї діяльності Товариство у 2014 році одержало чистий 

прибуток у розмірі  559,0 тис. грн. та своєчасно і в повному обсязі розрахувалося з державним 

бюджетом і фондами з податків та зборів.  
     У 2011році Товариство збільшило розмір статутного капіталу на 3000,0 тис. грн., тому 

резервний капітал Товариства повністю не сформований. У зв’язку з цим, було запропоновано 

частину чистого прибутку у розмірі 50,0 тис. гривень направити на формування резервного капіталу 

Товариства, дивіденди не нараховувати. (Звіт про розподіл прибутку додається). 

 

Запропонований проект рішення для голосування бюлетенем № 6:  
1. Затвердити фінансовий результат Товариства за 2014 рік – чистий прибуток  у розмірі 559,0 тис. 

гривень.  

2. Затвердити наступний розподіл чистого прибутку, отриманого Товариством: 

 частину чистого прибутку у розмірі 50,0 тис. гривень направити на формування резервного 

капіталу Товариства; 

 частину чистого прибутку у розмірі 509,0 тис. гривень залишити нерозподіленою. 

 3. За підсумками діяльності ПАТ «ГСКТІ» у 2014 році дивіденди не нараховувати. 
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Результати голосування бюлетенем № 6: 
ЗА –  13530153 голосів, 100% голосів від зареєстрованих на загальних зборах. 

ПРОТИ – 0 голосів. 

УТРИМАЛИСЬ – 0 голосів. 

 

Рішення, прийняте загальними зборами:  
1. Затвердити фінансовий результат Товариства за 2014 рік – чистий прибуток  у розмірі 559,0 тис. 

гривень.  

2. Затвердити наступний розподіл чистого прибутку, отриманого Товариством: 

 частину чистого прибутку у розмірі 50,0 тис. гривень направити на формування резервного 

капіталу Товариства; 

 частину чистого прибутку у розмірі 509,0 тис. гривень залишити нерозподіленою. 

 3. За підсумками діяльності ПАТ «ГСКТІ» у 2014 році дивіденди не нараховувати. 

   

Сьоме питання порядку денного: 

Про попереднє схвалення значних правочинів, що можуть вчинятися Товариством.  

 

Слухали:   голову зборів Цапко Світлану Василівну,  яка доповіла про вимоги Закону України 

«Про акціонерні товариства» щодо вчинення значних правочинів та необхідність їх попереднього 

схвалення Наглядовою радою або Загальними зборами акціонерів Товариства. Відповідно до 

Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ГОЛОВНИЙ СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ 

КОНСТРУКТОРСЬКО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ІНСТИТУТ» прийняття рішення про вчинення 

значних правочинів, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину, 

становить більше 25 відсотків активів за даними останньої річної фінансової звітності, 

відноситься до компетенції Загальних  зборів акціонерів.  

      У зв’язку з тим, що на дату проведення загальних зборів неможливо визначити, які значні 

правочини вчинятимуться Товариством в процесі поточної господарської діяльності,  було 

запропоновано прийняти рішення про попереднє схвалення значних правочинів, що можуть 

вчинятися Товариством, в термін до наступних загальних зборів, із зазначенням характеру таких 

правочинів та їх максимальної (граничної) вартості. 

 

Запропонований проект рішення для голосування бюлетенем № 7: 
   1.  Попередньо схвалити значні правочини, які будуть вчинятися (укладатися) Товариством у 

процесі його оперативної господарської діяльності протягом року з дати проведення цих 

загальних зборів, а саме договори (угоди, контракти) щодо придбання та/або реалізації товарів, 

продукції та/або надання та/або отримання робіт, послуг, а також кредитні договори, договори 

оренди, застави, поруки та будь-які інші договори (угоди, контракти) на суму, що не перевищує 

15 000 000,00 (п'ятнадцять мільйонів) гривень на дату укладення відповідного договору (угоди,  

контракту) з кожного правочину (договору, угоди, контракту). Укладення та вчинення 

Товариством кожного з таких правочинів не потребує додаткового схвалення (погодження) 

загальними зборами акціонерів, але повинно бути попередньо погоджено з Наглядовою радою 

Товариства. 

   2. Надати повноваження Генеральному директору ПАТ «ГСКТІ» Сердюку Юрію Дмитровичу 

або уповноваженій ним особі на укладення за погодженням з Наглядовою радою Товариства та 

підписання відповідних договорів (угод), враховуючи вимоги п.1 цього рішення. 

 

Результати голосування бюлетенем № 7: 

ЗА – 13530153 голосів, 100% голосів від зареєстрованих на загальних зборах. 

ПРОТИ – 0 голосів. 

УТРИМАЛИСЬ – 0 голосів. 

 

Рішення, прийняте загальними зборами:  
    1. Попередньо схвалити значні правочини, які будуть вчинятися (укладатися) Товариством у 

процесі його оперативної господарської діяльності протягом року з дати проведення цих 

загальних зборів, а саме договори (угоди, контракти) щодо придбання та/або реалізації товарів, 
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продукції та/або надання та/або отримання робіт, послуг, а також кредитні договори, договори 

оренди, застави, поруки та будь-які інші договори (угоди, контракти) на суму, що не перевищує 

15 000 000,00 (п’ятнадцять мільйонів) гривень на дату укладення відповідного договору (угоди, 

контракту) з кожного правочину (договору, угоди, контракту). Укладення та вчинення 

Товариством кожного з таких правочинів не потребує додаткового схвалення (погодження) 

загальними зборами акціонерів, але повинно бути попередньо погоджено з Наглядовою радою 

Товариства. 

    2. Надати повноваження Генеральному директору ПАТ «ГСКТІ» Сердюку Юрію Дмитровичу 

або уповноваженій ним особі на укладення за погодженням з Наглядовою радою Товариства та 

підписання відповідних договорів (угод), враховуючи вимоги п.1 цього рішення. 

 

Восьме питання порядку денного:  
Про внесення змін до Статуту Товариства. 

 

Слухали: Голову зборів Цапко Світлану Василівну, яка проінформувала присутніх про 

необхідність внесення змін до Статуту Товариства, з метою приведення положень Статуту у 

відповідність до вимог закону України  «Про акціонерні товариства». Враховуючи вищевикладене, 

загальним зборам акціонерів Товариства було запропоновано прийняти рішення про внесення 

відповідних змін до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції (проект 

Статуту додається). 

 

Запропонований проект рішення для голосування бюлетенем № 8: 

1. Внести зміни до Статуту ПАТ «ГСКТІ»,  шляхом викладення його у новій редакції. 

2. Затвердити Статут ПАТ «ГСКТІ» у новій редакції. 

3. Уповноважити Голову зборів Цапко Світлану Василівну підписати затверджений у новій 

редакції Статут ПАТ «ГСКТІ». 

4. Доручити Генеральному директору Товариства або уповноваженій ним особі здійснити всі 

необхідні дії для державної реєстрації Статуту ПАТ «ГСКТІ» у новій редакції в порядку та 

в строки, передбачені чинним законодавством України. 

 

Результати голосування бюлетенем № 8: 

ЗА – 13530153 голосів, 100% голосів від зареєстрованих на загальних зборах. 

ПРОТИ – 0 голосів. 

УТРИМАЛИСЬ – 0 голосів. 

 

Рішення, прийняте загальними зборами:  
1.      Внести зміни до Статуту ПАТ «ГСКТІ», шляхом викладення його у новій редакції. 

2.      Затвердити Статут ПАТ «ГСКТІ» у новій редакції.  

3.    Уповноважити Голову зборів Цапко Світлану Василівну підписати затверджений у новій 

редакції Статут ПАТ «ГСКТІ». 

4.  Доручити Генеральному директору Товариства або уповноваженій ним особі здійснити всі   

необхідні дії для державної реєстрації Статуту ПАТ «ГСКТІ» у новій редакції в порядку та в 

строки, передбачені чинним законодавством України 

 

Дев’яте питання порядку денного:  

 Про внесення змін до внутрішніх положень Товариства. 

 

Слухали: Голову зборів Цапко Світлану Василівну, яка проінформувала присутніх про 

необхідність внесення змін до Положення про Загальні збори акціонерів ПАТ «ГСКТІ», з метою 

приведення його у відповідність до Статуту Товариства та чинного законодавства.  
      Загальним зборам було запропоновано прийняти рішення про затвердження змін до Положення про 

Загальні збори акціонерів ПАТ «ГСКТІ»,  шляхом викладення його у новій редакції. 
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Запропонований проект рішення для голосування бюлетенем № 9: 
1. Затвердити зміни до Положення про Загальні збори акціонерів ПАТ «ГСКТІ», шляхом викладення 

його у новій редакції. 

2. Уповноважити Голову зборів Цапко Світлану Василівну підписати затверджене у новій редакції 

Положення про Загальні збори акціонерів ПАТ «ГСКТІ». 

 

Результати голосування бюлетенем № 9: 

ЗА – 13530153 голосів, 100% голосів від зареєстрованих на загальних зборах. 

ПРОТИ – 0 голосів. 

УТРИМАЛИСЬ – 0 голосів. 

 

Рішення, прийняте загальними зборами:  
1.     Затвердити зміни до Положення про Загальні збори акціонерів ПАТ «ГСКТІ» шляхом викладення   

його у новій редакції. 

  2.    Уповноважити Голову зборів Цапко Світлану Василівну підписати затверджене у новій редакції               

Положення про Загальні збори акціонерів ПАТ «ГСКТІ». 

 

Десяте питання порядку денного:  

Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.  

 

Слухали: Голову зборів Цапко Світлану Василівну, яка доповіла присутнім про те, що від 

Голови Наглядової, а саме Компанії  AZOVMASHINVEST HOLDING LIMITED ндійшла заява 

про дострокове припинення своїх повноважень, як Голови Наглядової ради  з 14.04.2015р.          

Доповідач зазначила, що відповідно до чинного законодавства, Статуту Товариства та 

Положення про Наглядову раду, Загальним зборам необхідно прийняти рішення про припинення  

повноважень діючого складу Наглядової ради, яка складається з 1(одного) члена -  Голови 

Наглядової ради, та відкликати Компанію AZOVMASHINVEST HOLDING  LIMITED (република 

Кіпр, реєстраційний номер НЕ 235819), з посади Голови Наглядової ради ПАТ «ГСКТІ». З 

припиненням повноважень Голови  Наглядової ради одночасно припиняється дія договору 

укладеного з ним. 

 

Запропонований проект рішення для голосування бюлетенем № 10: 

1. Припинити повноваження діючого складу Наглядової ради Товариства та відкликати її 

єдиного члена – Компанію AZOVMASHINVEST HOLDING LIMITED 

(«АЗОВМАШІНВЕСТ ХОЛДИНГ ЛІМІТЕД») (република Кіпр, реєстраційний номер НЕ 

235819)  з посади Голови Наглядової ради ПАТ «ГСКТІ». 
 

Результати голосування бюлетенем № 10: 

ЗА – 13530153 голосів, 100% голосів від зареєстрованих на загальних зборах. 

ПРОТИ – 0 голосів. 

УТРИМАЛИСЬ – 0 голосів 

 

Рішення, прийняте загальними зборами:  
1. Припинити повноваження діючого складу Наглядової ради Товариства та відкликати її 

єдиного члена – Компанію AZOVMASHINVEST HOLDING LIMITED («АЗОВМАШІНВЕСТ 

ХОЛДИНГ ЛІМІТЕД») з посади Голови Наглядової ради ПАТ «ГСКТІ». 
 

Одинадцяте питання порядку денного:  

Про обрання членів Наглядової ради Товариства. 

 

Слухали: Голову зборів Цапко Світлану Василівну, яка доповіла присутнім про те, що у зв’язку з 

припиненням повноважень попереднього складу Наглядової ради, необхідно обрати новий склад 

Наглядової ради Товариства. Доповідач зазначила, що відповідно до закону України «Про 

акціонерні товариства», обрання членів Наглядової ради публічного акціонерного товариства 

здійснюється виключно шляхом кумулятивного голосування.  
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Перелік кандидатів для обрання до складу членів Наглядової ради був затверджений 

рішенням Наглядової ради від 03.04.2015 (протокол № 3/15) на підставі пропозицій, що надійшли 

від акціонерів Товариства. 

Відповідно до Положення про Наглядову раду та Статуту Товариства склад Наглядової ради - 1 

(один) член, який є Головою Наглядової ради. 
 До переліку кандидатів у члени Наглядової ради Товариства, а саме Голови Наглядової ради, була 

включена одна фізична особа- Малюга Андрій Олександрович , що не є акціонером Товариства.  
 

Голова лічильної комісії Саравас О.О. надала акціонерам (їх представникам) роз'яснення  щодо 

порядку кумулятивного голосування, підрахунку голосів та з  інших   питань, пов'язаних   із   

забезпеченням проведення кумулятивного голосування. (бюлетень для голосування №11, 

кумулятивне голосування) 

  
Результати кумулятивного голосування з одинадцятого питання порядку денного (бюлетень №11):  

 

Найменування/П.І.Б. кандидата Кількість голосів, яку акціонери віддали за цього кандидата 

Малюга Андрій Олександрович 13  530 153 

 

Рішення, прийняте загальними зборами: 

1.  Обрати Малюгу Андрія Олександровича (ІПН 2870801552) на посаду Голови  Наглядової ради ПАТ 

"ГСКТІ".  
 

Дванадцяте  питання порядку денного:  

Затвердження умов договорів з членами Наглядової ради. Обрання осіб, що уповноважені на підписання 

договорів з членами Наглядової ради Товариства. 

 

Слухали: Голову зборів Цапко Світлану Василівну, яка доповіла присутнім про те , що 

порядок  роботи,  виплати  винагороди та відповідальність членів  наглядової  ради  визначаються   

законом України «Про акціонерні товариства»,   статутом товариства, положенням про наглядову 

раду акціонерного товариства, а також цивільно-правовим чи трудовим договором  (контрактом),  

що укладається  з членом наглядової ради.  Такий договір або контракт від імені товариства 

підписується головою  виконавчого  органу  чи іншою   уповноваженою   загальними   зборами   

особою  на  умовах, затверджених рішенням загальних зборів. Доповідач ознайомила присутніх з 

умовами договору і запропонувала затвердити умови цивільно-правового  договору з Головою  

Наглядової ради ПАТ «ГСКТІ» та визначити осіб, уповноважених укласти та підписати відповідний 

договір від імені Товариства. 
 

Запропонований проект рішення для голосування бюлетенем № 12: 

1.    Затвердити умови цивільно-правового договору з Головою Наглядової ради ПАТ «ГСКТІ»  у 

редакції, що додається до протоколу. 

2.  Доручити Генеральному директору Товариства Сердюку Юрію Дмитровичу підписати 

цивільно-правовий договір з Головою Наглядової ради від імені ПАТ «ГСКТІ». 

 

Результати голосування бюлетенем № 12: 

ЗА – 13530153 голосів, 100% голосів від зареєстрованих на загальних зборах. 

ПРОТИ – 0 голосів. 

УТРИМАЛИСЬ – 0 голосів 

 

Рішення, прийняте загальними зборами:  
1.    Затвердити умови цивільно-правового договору з Головою Наглядової ради ПАТ «ГСКТІ»  у 

редакції, що додається до протоколу. 

2.  Доручити Генеральному директору Товариства Сердюку Юрію Дмитровичу підписати 

цивільно-правовий договір з Головою Наглядової ради від імені ПАТ «ГСКТІ». 

   

 




