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<17> квiтня 2015 року

{ата проведення зборiв
Час початку ре€страчiТ учасникiв зборiв
Час закiнчення ресстрацii учасникiв зборiв

Час вiдкриття зборiв
Час закриття зборiв

вул. Наконечного,184
другий поверх, за;l засiдань

м.Ладижин
Вiнницька обл.

24з2l

Kl7> квiтня 20l5 року
8 год. 00 хв.
8 год. 50 хв.

9 год. 00 хв.
12 год. 25 хв.

ffата складання перелiку акцiонерiв, якi мають право на участь у загальних зборах -
ЗвеДениЙ облiковиЙ реестр власникiв цiнних паперiв вiд 15 квiтня 2015 року Ns 81299 зв.
cTilHoM на24 годину 10.04.2015 року.
кiлькiсть осiб, включених до реестру, якi мають право на.участь у зборах -
51 (П'ятдесят одна), у тому числi - 50 фiзичних осiб та 1 юридична.
реестрацiя акцiонерiв проводилась ре€страцiйною комiсiею, що була 11ризначена
Наглядовою радою ( протокол J\b 3 вiд 13 лютого 2015 року) у складi:
Гураль Я.Я.- Голова KoMicii,
Гринчик I.Я. - член KoMicii.
Загальна кiлькiсть простих iменних акцiй Товариства складас:79 70О (Сiмдесят
дев'ять тисяч ciMcoT) шт.
Акцii викупленi Товариством: вiдсутнi.
Загальна кiлькiсть осiб, включених ло перелiку акцiонерiв, якi вiдповiдно до п. 10
роздiлу б Прикiнuевих та перехiдних положень Закону Украiъи кпро депозитарну
систему Украiъи> звернулись до обранот Товариством депозитарнот установи та уклали
логовiр з нею про обслуговування рахунку в цiнних паrrерах вiд власного iMeHi або
здiйснили переказ прав на цiннi папери на свiй рах}.нок в цiнних паперах, вiдкритий в
iнщiй депозитарнiй ycTaHoBi, та мають право на участь у Зборах 

"rано"ит" 
4 (Чотири)

акцiонери, в т.ч. 1 - юридична особа ,яким належить 65 22l (Шiстдесят п'ять тисяч двiстi
двадцять одна) штук простих iменних акцiй Товариства.
Кiлькiсть осiб, якi заресструвалися для участi у зборах * 7 ( CiM).
Кiлькiсть голосiв, що належить особам, якi заре€струвалися для участi у зборах:
60 766 (Шiстдесят тисяч ciMcoT шiстдесят шiсть )гол. або ]6,24ЗбО^
IЗ них голосуючi ЦП - 51 З04 (П'ятдесят ciM тисяч триста чотирi) або 7|,8997О/о
Рiшенням Наглядовоi ради Товариства (протокол J\Гч 3 вiд 13 лютого 2015 року) визначено
порядок голосування на Зборах: голосування з ycix питань порядку денного проводиться
з використанням бюлетенiв для голосування.
з ycix питань рiшення приймаються простою бiльшiстю голосiв, а саме бiльш нiж 50%
голосiв акцiонерiв, якi заресструвались для участi у Зборах.
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Пiд час реестрацii учасникiв Зборiв з метою здiйснення голосування кожному утIаснику
Зборiв було видано комплект бюлетенiв для голосуваIIня , що складався з 21 (Двадцять

одного )бюлетеня,
Згiдно протоколу Реестрацiйноi KoMicii всього видано З (_ТриJ
комплекти бюлетенiв для голосування по 21 (Двадцять одному ) бюлетеню.
Кворум для проведення зборiв досягнуто, збори € правомочними.
Головою чергових загальних зборiв акцiонерiв обрана - Маценко Л.П,
Секретарем зборiв - Слюсаренко М.М.
Лiчильна комiсiя - Гураль Я.Я. (призначена Наглядовою радою протокол J\Ъ 4 вiд
15.0а.2015р.)
Головуючим Зборiв доведено до акцiонерiв, що рiшенням Наглядовоi Ради ТовариСтва
(протокол }Гs 3 вiд l3 лютого 20l5 року) }о(валено наступний порядок денний Зборiв
(перелiк питань, що виносяться на голосування):
l. Обрання робочих органiв загальних зборiв акцiонерiв: Голови та Секретаря.
2. Затверлження регламенту проведення Загальних зборiв акцiонерiв.
3. Затвердження порядку денного (перелiку питань, що виносяться на голосУвання)

Зага.гlьних зборiв акцiонерiв.
4. Звiт Правлiння про результати фiнансово-господарськоi дiяльностi Товаристваза2014
piK. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Правлiння Товариства.
5. Звiт Наглядовоi рали Товариства за 2014 piK. Прийняття рiшення за наслiдками

розгляду звiту Наглядовоi ради Товариства.
6. Звiт Ревiзора за 2О14 piK.. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Ревiзора
Товариства.
7. Затверлження рiчного звiту та балансу за 2014 piK. Розподiл прибутку i збиткiв
Товариства.
8. Припинення повноважень та вiдкликання Голови та членiв правлiння.
9. Обрання Правлiння Товариства.
l0. Припинення повноважень та вiдкликання Голови та членiв Наглядовоi ради.
1 1, Обрання Голови та членiв НаглядовоТ ради.
12. Припинення повноважень та вiдкликання Ревiзора.
13. Затвердження змiн до Статуту Товариства шляхом викладення Статуту в новiй

редакцii.
l4. Затверлження внутрiшнього Положення Товариства кПро загальнi збори Товариства>
в новiй редакцii.
15. Затверлження внутрiшнього Положення Товариства <Про Правлiння Товариствa> в

новiй редакцii.
16. Затвердження внутрiшнього Положення Товариства к Про Наглядову раду
Товариства> в новiй редакцii. 17.Затверлження внутрiшнього Положення Товариства кПро
акцiТ та дивiдендну полiтику Товариства> в новiй редакцii.
18.Затверлження внутрiшнього положення Товариства <Про iнформацiйну полiтику
Товариства>.
19. Затвердження внутрiшнього положення кКодекс корпоративного управлiння
Товариства>.
20. Затвердження умов цивiльно-правових договорiв, що укладатимуться з членами
Правлiння Товариства, обрання особи, яка уповноважуеться на пiдписання цивiльно-
правових договорiв з членами Правлiння Товариства.
2l. Про попередне схвалення значних правочинiв,якi можуть вчинятися Товариством
протягом одного року з дня проведення Загальних зборiв акцiонерiв, iз зазначенняМ

характеру правочинiв та ix граничноi сукупноi BapTocTi.



порядок голосування: голосування проводиться бюлетенями.(накожне питання один

бюлетень)
Рiшенням НаглядовоТ ради Товариства (протокол Ns З вiд 13 лютого 2015 року) визначено

порядок голосування на Зборах: голосування з ycix питань порядку денного проводиться

з використанням бюлетенiв для голосування.
з ycix питань рiшення приймаються простою бiльшiстю голосiв, а саме бiльш нiж 50%

голосiв акцiонерiв, якi заресструвались для участi у Зборах,

розгляд та прийняттi рiшень з питань порядку денного:

З 1-гО питання порядкy денного < Обрання робочих органiв загальних зборiв

"-цt"""р*, 
Г"r"", ,а Секретаря.) виступила виконуючий обов'язки голови Наглядовоi

ради ГЪнчаренко Л.Й., яка запропонрала обрати головою зборiв головного бухгалтера-

заступника голови правлiння Маценко Л.п., а секретарем Слюсаренко М.м.
Питання поставлене на голосування:
Обрати робочi органи загальних зборiв акцiонерiв: Голова - Маценко Л.П. та Секретар

Слюсаренко М.М.
питань, зауважень та iнших пропозиuiй не надходило.

Рiшення приймасться простоЮ бiльшiстю вiд загальноi кiлькостi голосуючих акцiй

акцiонерiв, присутнiх на зборах,
Формулювання рiшення:
Обрати робочi органи загz}льних зборiв акцiонерiв: Голови в сособi головного бlхгалтера

заступника голови правлiння Маценко Л.п. та Секретаря -слюсаренко М.м.
Пiлсумок голосування:
(Зд) _ 51 з04 голосiв, що становить 100 % вiд загальноi кiлькостi голосiв,
(ПРоТИ) - немас голосiв, що становить 0 О/о вiдзагальноi кiлькостi голосiв,
(УТРИМдлись> - немае голосiв, що становить 0 О/о ВtДЗаГальноi кiлькостi голосiв.

Рiшення прийняте в повному обсязi.

З 2-го питання порядкY денного <<Затвердження реглаN,Iенту проведення Загальних

зборiв акцiонерiв.) виступила голова зборiв Маценко Л.п., яка запропонувала

затвердитИ регламенТ в такомУ порядку: доповiдаЧу - 30 хв., виступаючим -до 15

хв. ,Щоповiдачами по четвертому питанню Маценко л.п., по п'ятому
Гончаренко Л.Й.., по шостому * Бугрова Т.Г., по сьомому - головний бlхгалтер
Маценко Л.П., по восьмому - Коваль о.д. , дев'ятому -.Коваль О.Д., десяте -
Маценко Л,П., одинадцяте -Маценко Л.П.,

Питання поставлене на голосування:
Затвердити регламент проведення Загальних зборiв акцiонерiв.
Питань, зауважень та iнших пропозицiй не надходило.
РiшеннЯ приймастЬся простоЮ бiльшiстЮ вiд загальноi кiлькостi голосуючих акцiй
акцiонерiв, присутнiх на зборах.
Формулювання рiшення:
Затвердити регламент проведення Загальних зборiв акцiонерiв.
Пiдсумок голосування:
кЗд> - 57 з04 голосiв, що становить 100 % вiд зага_пьноi кiлькостi голосiв
(ПРоТИ) - немае голосiв, що становить 0 О/о вiдзагальноi кiлькостi голосiв,
(УТРИМдЛИСъ) - немае голосiв, що становить 0 О/о вiд загальноi кiлькостi голосiв.

Рiшення прийняте в повному обсязi.
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} з-го питання порядкy денного <затвердження порядку денного (перелiку питань, що

BинoсяTЬся"u.o@иxзбopiвaкцioнеpiв)BисTyпиЛaгoлoBaзбopiв
Маценко Л.П., яка зачитаJIа порядок денний зборiв (про який оповiщенi Bci акцiонери),

iнших пропозишiй про внесення доповнень або змiн до порядку денного вiд акцiонерiв не

"uд*одrпо) 
та запропонувала затвердити порядок денний зборiв.

Питання поставлене на голосування:
Затвердити порядку денного (перелiку питань, що виносяться на голосування) Загальних

зборiв акцiонерiв .

питань, зауважень та iнших пропозицiй не надходило,

Рiшення приймаеться простою бiльшiстю вiд загальноi кiлькостi голосуючих акцiй

акцiонерiв, присутнiх на зборах.
Формулювання рiшення:
Затверлити порядок денний (перелiк питань, що виносяться на голосування) Загальних

зборiв акцiонерiв.>
Пiдсумок голосування:
(Зд)) - 57 ЗО4 голосiв, що становить 100 о/оьiдзагальноi кiлькостi голосiв,
(ПРоТИ) - немас голосiв, Iцо становить 0 О/о ьiдзага-пьноi кiлькостi голосiв,

кУТРИМдЛИСЬ) - немае голосiв, що становить 0 О/о вiдзагальноi кiлькостi голосiв,

Рiшення прийняте в повному обсязi.

з 4_го питання порядкy денного кЗвiт Правлiння про резулЬтаТИ фiНаНСОВО-

@стiтoвapисTBaЗa201,4p'ПpиЙняттяpiшeннязaнaслiДкaМиpoЗгляДy
звiту Правлiння Товариства.) виступила заступник голови Правлiння Маценко Л.П.

шановнi акцiонери ! Звiтний фiнансовий 2014 pik не став роком покращення

економiчного стану акцiонерного товариства. Погiршення фiнансового стану в KpaiHi

не могло не вiдбитися на фiнансового-господарськiй дiяльностi пiдприсмства.

Зменшення погIиту на продукцiю нашого заводу порiвняльно з 2013 роком стt}ло

наслiдком погiршення показникiв за 2014 рiк.(зачитала показники роботи
пiдприемства за 2014 piK в порiвняннi з 20l3 р.)
Протягом року було звiльнено 31 чол., прийнято - 17 чол. HoBi робiтники не мають

необхiднИх навикiВ роботи по виготоВленню пролукцii, Iцо впливае на якiсть продукцii.

По результатам роботи2014 року:
Знизився обiсм виробництва , що складае 2!0'7,6 м.куб., так в 2013 р. _ з529,2

м.куб. Вiдповiдно i обсяг реалiзацii за2О14 piK склав _ 5768 тис.грн, коли за 2013

рiк-_ 9426 тис.грн. Завод завершив 2014 piK з мiнусовою рентабельнiстю(-20,9%).
знос основних фондiв в цiлому по заводу становить 4157 тис.гРн., ЩО СКЛаДаС

55,зуо' дооцiнка основних засобiв по ycix групах складас 288 тиС.ГРН., У Т.Ч.

транспорТнi засобИ до оцiнеНi на 185 тис.грН., машини та обладнання - до 84

тис.грн., передавальнi прилади на 19 тис.грн.
Запаси станом на 31.12.2014p. становлять 2900 тис.гРН., в т.ч. виробничi - 1806

тис.грн., готова продукцiя - 1094 тис.грн.
перспективного плану оновлення основних засобiв немас.

PiK був дуже важким.
Питання поставлене на голосування:
затвердити звiт Правлiння про результати фiнансово-господарськоi дiяльностi Товариства

за20|4 piK. Прийняти рiшення за наслiдками розгляду звiту Правлiння Товариства.

питань, зауважень та iнших пропозицiй не надходило.

РiшеннЯ приймастЬся простоЮ бiльшiстЮ вiд загальноi кiлькостi голосiв акцiонерiв,

присутнiх на зборах.
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Формулювання рiшення:
Затвердити звiт Правлiння про результати фiнансово-господарськоi дiяльностi Товариства
за20|4 piK. Визнати Роботу Товариствазарезультатами фiнансово-господарськоi
дiяльностi в 2014 рочi заловiльною.
Пцсумок голосування:
(ЗД) - 57 З04 голосiв, що становить 100 О/о вtдзагальноi кiлькостi голосiв,
кПРОТИ> - немае голосiв, що становить 0 О/о вiдзагальноi кiлькостi голосiв,
кУТРИМДЛИСЪ) - немае голосiв, що становить 0 О/о вiдзагатrьноi кiлькостi голосiв,

Рiшення прийняте в повному обсязi.

З 5-го питання порядкy денного <<Звiт Наглядовоi ради Товариства за 2014 piK.

Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту НаглядовоТ ради Товариства. ) вистуIIила

виконуючий обов'язки голови Наглядовоi ради Гончаренко Л.И.
Наглядова рада проаналiзува;rа фiнансовий стан пiдприсмства рiLзом З голОВнИМ

бу<галтером Маценко Л.П.. Завод завершив 2014 piK зi збитками. Амортизацiйнi кошти
невеликi через старе обладнання . Щля того, щоб завод мав прибуток потрiбно виробляти

на добу 400-500 м.куб. продукцiТ i мати на дану продукцiю щей збут. Ще сдиний вихiд для
повноцiнного iснування заводу. На пiдприемствi дуже велика iнфраструктура i за все

потрiбно платити( вода, ел.енергiя тоrцо), а че затратно.
В кiнцi попереднього року були великi плани. Ми розраховувz}ли на великi закази. А

це i зарплата i дивiденди. Але полiтична ситуацiя все перевернула. Податковi
навантаження на пiдприемствi дуже великi.

Якби пiдприсмства працювали стабiльно, то податковий тягар був би не так помiтниЙ.
В режимi жорсткоТ eKoHoMiT нам прийдеться тяжко виживати. На заводi дуже cTapi ocHoBHi

засоби. Д коштiв на Тх оновлення немае. Потрiбно проана_пiзувати стан обладнання на

пiдприемствi, скласти план ремонту i оновити caMi необхiднi важливi для виробництва.
Болюче питання для заводу i збут продукцii. I це при yMoBi, що цiни пiднялися на всю
сировину.

Як не важко прийдеться визнавати, в 2015 роцi потрiбно зберегти колектив. Знаходити
шляхи виробництва i збуту.
Питання, поставлене на голосування:
Затвердити звiт Наглядовоi ради за 2014 piK. Прийняти рiшення за наслiдками розгпяду
звiту Наглядовоi ради.
Питань, зауважень та iнших пропозицiй не надходипо.
Рiшення приймаеться простою бiльшiстю вiд загальноТ кiлькостi голосiв акцiонерiв,
присутнiх на зборах.
Формулювання рiшення:
Затвердити звiт НаглядовоТ ради за 2014 piK. Визнати Роботу Товариства за результатами
фiнансово-господарськоi дiяльностi в 20l4 роцi задовiльною.
Пiдсумок голосування:
(ЗД) _ 57 З04 голосiв, rцо становить 100 Уоьiдзага_гlьноТ кiлькостi голосiв,
кПРОТИ> - нема€ голосiв, що становить 0 О/о вiд загальноi кiлькостi голосiв,
(УТРИМДЛИСЬ) - немас голосiв, що становить 0 О/о ьiдзагальноi кiлькостi голосiв,

Рiшення прийняте в повному обсязi.

З б-го питання порядкч денного <<Звiт Ревiзораза2014 piK. .Прийняття рiшення за

наслiдками розгляду звiту Ревiзора Товариства.) виступила ревiзор Бугрова Т.Г., яка
зачитаJIа акт перевiрки рiчного звiту та балансу АТ <Ладижинський завод ЗБК) за2014
piK. (Акт додасться).
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Пптання, поставлене на голосування:
Затвердити звiт Ревiзора за 201. 4piK, Прийняття
Ревiзора.

рiшення за наслiдками розгляду звiту

Питань, зауважень та iнших пропозицlи не надходило
Рiшення приймасться простою бiльшiстю вiд загальноi кiлькостi голосiв акцiонерiв,
присутнiх на зборах.
Формулювання рiшення:
Ътверлити звiт Ревiзора за2014 piK. Визнати роботу Ревiзора Товариства задовiльною.
Пiлсумок голосування:
кЗА> - 57 З04 голосiв, що становить 100 О/о вtд зага,тьноi кiлькостi голосiв,
кПРОТИ> - немае голосiв, що становить 0 Yо вiд загальноI кiлькостi голосiв,
кУТРИМАЛИСЬ> - немае голосiв, що становить 0 Yовiдзагальноi кiлькостi голосiв,
Рiшення прийняте в повному обсязi.

З 7-го питання порядкч денного << Затвердження рiчного звiту та балансу за 2014 piK.
Розподiл прибутку i збиткiв Товариства) виступила головний бухгалтер Маценко Л.П.,
яка зачитilла ocHoBHi показники роботи АТ <Ладижинський завод ЗБК) за 2014 piK. (

Батанс, звiт про фiнансовi результати, звiт про р}х грошових коштiв, звiт про власний
капiтал та примiтки до рiчноi фiнансовоi звiтностi за2014 piK додасться).
Маценко Л.П.. зазначила, що Товариство за 2014 piK вийшло зi збитками.
Пптання, поставлене на голосування:
Затверлити рiчний звiт та баланс за2014 piK. Розподiл прибутку i збиткiв Товариства .

Питань, зауважень та iнших пропозицiй не надходило
Рiшення приймаеться простою бiльшiстю вiд зага,тьноi кiлькостi голосiв акцiонерiв,
присутнiх на зборах.
Формулювання рiшення:
Затвердити рiчний звiт та баланс за 2014 piK.
Пцсумок голосування:
кЗА> - 57 З04 голосiв, що становить 100 О/о вiдзагальноi кiлькостi голосiв,
кПРОТИ> - немас голосiв, що становить 0 О/о вiд загальноi кiлькостi голосiв,
кУТРИМАЛИСЬ) - немас голосiв, що становить 0 О/о вiдзагальноi кiлькостi голосiв,
Рiшення прийпяте в повному обсязi.

З 8-го питання порядкy денного <<Припинення повноважень та вiдкликання Голови та
.rTeHiB Правлiння..) виступив Коваль О.А. який доповiв присутнiм, що згiдно Закону
УкраТни кПро aKuioHepHi Товариства> та вiдповiдно до Статуту Товариства Правлiння
обирасться Загальними Зборами Товариства на TepMiH 5 poKiB. Щiючий склад Правлiння
було обрано 02 липня 2010 року Загальними зборами акцiонерiв у складi : Полончак Я.Я.,
Маценко Л.П., Левандовський М.М. на TepMiH 5 poKiB. Строк повноваження Правлiння
закiнчився.
Питання, поставлене на голосування:
Припинити повноваження та вiдкликати Голову та членiв Правлiння.
Питань, зауважень та iнших пропозицiй не надходило
Рiшення приймасться простою бiльшiстю вiд загальноi кiлькостi голосiв акцiонерiв,
присутнiх на зборах.
Формулювання рiшення:
Припинити повноваження та вiдкликати Голову та членiв Правлiння.
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Пiдсумок голосування:
кЗД> - 57 304 голосiв, що становить 100 Yовiдзага,rьноi кiлькостi голосiв,
кПРОТИ> - немас голосiв, що становить 0 О/о вiд загальноi кiлькостi голосiв,
кУТРИМДЛИСЪ) - немас голосiв, що становить 0 Yо вtдзагальноi кiлькостi голосiв,

Рiшення прийняте в повному обсязi.

З 9-го питання порядкy денного <<Обрання Правлiння Товариства.)) виступив Коваль
о.А.., який доповiв присутнiм, що згiдно Закону Украiни <Про акцiонернi Товариства> та

вiдповiдно до Статуту Товариства Правлiння обираеться Загшtьними Зборами

Товариства на TepMiH 5 poKiB.

таким чином Зборами, що вiдбуваються необхiдно обрати новий склад Правлiння.

Запропоновано обрати до Правлiння 3-х чоловiк: менеджер зi збуту та ЗЕ,Щ - Гринчик IHHa

яношiвна, головний бухга_гrтер - Маценко Людмила Пилипiвна, електрогазозварювальник

арматурного цеху - Блажко Володимир Штефанович ( на першому засiдання Наглядовоi

ради, який оформлясться окремим протоколом, призначаеться Голова Правлiння).

Питання, поставлене на голосування:
Обрати Правлiння Товариства в кiлькостi 3-х чоловiк менеджер зi збуту та ЗЕ.Щ -

Гринчик IHHa Яношiвнао головний бухгалтер - Маценко Людмила Пилипiвна,
електрогаЗозварюваЛьник арматурногО цехУ - Блажко Володимир Штефанович ( на

першому засiдання Наглядовоi ради, який оформляеться окремим протоколом,
призначаеться Голова Правлiння),
Питань, зауважень та iнших пропозицiй не надходило.
Рiшення приймасться простою бiльшiстю вiд загальноТ кiлькостi голосiв акцiонерiв,

присутнiх на зборах.
Формулювання рiшення:
Обрати Правлiння Товариства в кiлькостi 3-х чоловiк менеджер зi збуту та ЗЕ! -

Гринчик IHHa Яношiвна, головний бухгалтер - Маценко Людмила Пилипiвна,
електрогазозварIовальник арматурного цеху - Блажко Володимир Штефанович ( На

першому засiдання Наглядовоi ради, який оформля€ться окремим протоколом,
призначаеться Голова Правлiння).
Пiлсумок голосування:
кЗД> - 57 304 голосiв, що становить 100 О/овiдзага_ltьноТ кiлькостi голосiв,
кПРОТИ> _ нема€ голосiв, що становить 0 О/о вiд загальноi кiлькостi голосiв,
кУТРИМДЛИСЬ) - немас голосiв, що становить 0 Yо вtд загальноi кiлькостi голосiв,

Рiшення прийняте в повному обсязi.

З 10-го питання порядкy денного <<Припинення повноважень та вiдкликання Голови та
членiв НаглядовоТ ради.> виступила Маценко Л.П., яка доповiла присутнiм, що згiдно
Закону Украiни <Про акцiонернi Товариства) та вiдповiдно до Статуту Товариства
Наглядова рада обирасться Загальними Зборами Товариства на TepMiH 5 poKiB. Щiючий
скJIад Наглядовоi ради було обрано 02 липня 2010 року Зага:lьними зборами акцiонерiв У
складi : Голови- Новацького В.Б., членiв: Гончаренко Л.Й. та Гринчик I.Я. на TepMiH 5

poKiB. Строк повноваження НаглядовоТ ради закiнчився.
Питання, поставлене на голосування:
Припинити повноваження та вiдкликати Голову та членiв Наглядовоi рали.
Питань, зауважень та iнших пропозицiй не надходило.
Рiшення приймасться простою бiльшiстю вiд загальноi кiлькостi голосiв акцiонерiв,

присутнiх на зборах.
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Формулювання рiшення:
Припинити гIовноваження та вiдкликання Голову та членiв Наглядовоi ради.Пцсумок голосування:
(ЗАD - 57 з04 гоЛосiв, що становить 100 % вiд загальноi кiлькостi голосiв,
к[IРоТИ> - немае голосiв, що становить 0 О/о вiд загальноТ кiлькостi голосiв,
кУТРИМАЛИСЬ) - немаС голосiв, що становить 0 О/о ьiдзагальноi кiлькостi голосiв,

Рiшення прийняте в повному обсязi.

з 1l-го питання порядкy денного <<обрання Голови та членiв Наглядовот ради.>
впстуrтила Маценко Л,п., яка доповiла присутнiм, що згiдно Закону Украiни <про
aшrioHepHi Товариства> та вiдповiдно ло Статуту Товариства Наглядо"u рuдu обирасться
Ъга,тьними Зборами Товариства на TepMiH 5 poKiB.
Таким чином Зборами, Що вiдýуgпються необхiдно обрати новий склад Наглядовоi ради.
ЗапропонОвано обраТи до НаглЯдовоТ ради 3-Х чоловiк: заступника голови Правлiння
IIрАТ кЕнергоконструкцiя> Коваль олексiя Анатолiйовича - Головою Наглядовоi ради,
та ч-rrенiВ : головного бухгалтера ПРАТ кЕнергоконструкцiя> Гончаренко Ларису
Йосипiвну та iнспектора вiддiлу кадрiв АТ <jIадижинЪькиИ завод ЗБк) Кузьмiчову Iрину
геннадiсвну.
IIгганпя, поставлене на голосування :

обрати Голову та членiв Наглядовоi ради в кiлькостi З-чоловiк: заступника голови
Правлiння прАТ <Енергоконструкцiя>> Коваль олексiя днатолiйо""rЬ - Головою
}IаглядовоТради, та членiв : головного бухгалтера ПРАТ <Енергоконструкцiя>
гончаренко Ларису Йосипiвну та iнспектора вiддiлу кадрiв Дт <ладиж""сuп"и завод
ЗБК> Кузьмiчову Iрину Геннадiсвну.
питань, зауважень та iнших пропозицiй не надходило.
Рiшення приймасться простою бiльшiстю вiд загальноi кiлькостi голосiв акцiонерiв,
присутнiх на зборах.
Формулювання рiшення:
обрати Голову та членiв Наглядовоiради в кiлькостi З-чоловiк: заступника голови
Правлiння прАТ <Енергоконструкцiя>> KoBa:lb олексiя днатолiйо""чu - Головою
Наглядовоi ради, та членiв : головного бlхгалтера ПРАТ <Енергоконструкцiя>
гончаренко Ларису йосипiвну та iнспектора вiддiлу кадрiв Дт <ладижьський завод
ЗБК) Кузьмiчову Iрину Геннадiевну.
Пiдсумок голосування:
кЗА> - 57 з04 голосiв, що становить 100 Yо вiдзагальноi кiлькостi голосiв,
кпроти> - немас голосiв, що становить 0 О/о вiдзагальнот кiлькостi голосiв,(УТРИМАЛИСЬ) - немае голосiв, що станоВить 0 О/о вiдзага-ltьноТ кiлькостi голосiв,
Рiшення прийняте в повному обсязi.

3 12-го питання порядкY денного <<Припинення повноважень та вiдкликання Ревiзора.>
виступила Гончаренко Л.Й., яка доповiла присутнiм, що згiдно Закону Украiни <Про
акцiонернi Товариства> та вiдпоВiдно ло Статуту Товариства Ревiзор fo"up".r"u
обирасться Загальними Зборами на TepMiH 5 poKiB, Щiючий склад РЪвiзора було обрано
02 липня 20l0 року Загальними зборами акцiонерiв у складi : l людини -^Бугрова TJ.Ha
TepMiH 5 poKiB. Строк повноваження Ревiзора закiнчився. Замiсть звiльненоТ особи,
Ревiзора необрано(зг. Статуту Товариства).
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Пптання, поставлене на голосування:
Припинити повноваження та вiдкликати Ревiзора.
Питань. зауважень та iнших пропозицiй не надходило.
Рiшення приймасться простою бiльшiстю вiд зага_гtьноi кiлькостi голосiв акцiонерiв,
присrтнiх на зборах.
Форлryлювання рiшення:
Припинити повноваження та вiдкликати Ревiзора.
Пi:сумок голосування:
u ЗА>l - 57 З04 голосiв, що становить 100 Yо вiд загальноi кiлькостi голосiв,
,lПРОТИ>> - немае голосiв, що становить 0 О/о вiд загальноi кiлькостi голосiв,
,r}'ТРИМАЛИСЬ) - немас голосiв, що становить 0 Yо вiдзагальноТ кiлькостi голосiв.
Ншення прийняте в повному обсязi.

З 13-го питання порядкy денного <Затвердження змiн до Статуту Товариства шляхом
tsВIс-Iадення Статуту в новiЙ редакцiТ.> виступив Фещенко А.М.. про внесення змiн до
Стацту Товариства у новiй редакцiТ, у зв'язку з приведенням його у вiдповiднiсть до
Зшону УкраТни <Про акцiонернi Товариства>. Щоручити Гринчик IHHi Яношiвнi
шiлtисати Статут в Новiй редакцiТ, !оручити Кiпоренко MapiТ Анатолiiвнi провести
перере€страцiю Статуту АТ кЛадижинськиЙ завод ЗБК) в новiй редакцii в органах MicbKoT
Ралr lt. Ладижина.
Пгтання, поставлене на голосування:
Ввести змiни до Статуту Товариства у новiй редакцiТ, у зв'язку з приведенням його у
вi_тlовiднiсть до Закону УкраiЪи <Про акцiонернi Товариствa>. Щоручити Гринчик IHHi
Яношiвнi пiдписати Статут в Новiй редакцiТ. Щоручити Кiпоренко Mapii Анатолiiвнi
провести перереестрацiю Статуту АТ <Ладижинський завод ЗБК) в новiй редакцii в
органах MicbKoi Ради м. Ладижина.
Питань, зауважень та iнших пропозицiй не надходило.
Рiшення приймасться простою бiльшiстю вiд зага,rьноi кiлькостi голосiв акцiонерiв,
прислтнiх на зборах.
Формулювання рiшення:
Внести змiни до Статуту Товариства у новiй редакцii, у зв'язку з приведенням його у
Вi.тlовiднiсть до Закону Украiни <Про акцiонернi Товариства>. !оручити Гринчик IHHi
яношiвнi пiдписати Статут в Новiй редакцii. !оручити Кiпоренко Mapii днатолiiънi
Провести перересстрацiю Статуту АТ <Ладижинський завод ЗБК> в новiй редакцiТ в
0рганах MicbKoT Ради м. Ладижина.
Пi:сумок голосування:
,,ЗА>> - 57 З04 голосiв, що становить 100 о/о вiд загальноТ кiлькостi голосiв,
,rПРОТИ> - немае голосiв, що становить 0 Yо вiд загальноi кiлькостi голосiв,
пУТРИМАЛИСЬ) - нема€ голосiв, що становить 0 о/о вtдзага,rьноТ кiлькостi голосiв,
Рiшення прийняте в повному обсязi.

З 14-го питання порядку денного кЗатвердження внутрiшнього Положення Товариства
,lПро зага:lьнi збори Товариства> в новiй редакцii, виступила Гончаренко Л.Й.., яка
Зачитала змiни до Положення , якi потрiбно привести вiдповiдно до ЗУ>Про акцiонернi
ТоВариства>. Запропонувала доручити Головi загальних зборiв акцiонерiв Маценко Л.П.
Пi.тrисати Положення в Новiй редакцii. (Положення <Про загальнi збори Товариства>
:о:аеться)
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IIrтаппя, поставлене на голосування:
Ътверлити внутрiшнс Положення кПро зага,тьнi збори Товариства> у новiй редакцii.
ГIггань. зауважень та iнших пропозицiй не надходило.
Рiшення приймаеться простою бiльшiстю вiд загальноi кiлькостi голосiв акцiонерiв,
шрпсlтнiх на зборах.
Форrrулювання рiшення :

Ътверлити внутрiшне Положення <Про загальнi збори Товариства> у новiй редакцii.
Пi.rclMoK голосування :

*ЗА> - 57 З04 голосiв, що становить 100 Yо вiдзагальноi кiлькостi голосiв,
*ПРоТИ> - нема€ голосiв, що становить 0 о/о вiд загальноi кiлькостi голосiв,
*\'ТРИМАЛИСЬ) - немас голосiв, що становить 0 о/о вiд загальноi кiлькостi голосiв"
Рiшення прийняте в повному обсязi.

З 15-го питання порядкч денного кЗатвердження внутрiшнього Положення Товариства
*Про Правлiння Товариства> в новiй редакцiТ, виступила Гончаренко Л.Й.., яка зачитаJIа
зlriни до Положення , якi потрiбно привести вiдповiдно до Зу>про акцiонернi
токrриства>. Запропонувала доручити Головi загальних зборiв акцiонерiв Маценко Л.П.
шiлlисати Положення в Новiй редакцii. (Положення <Про Правлiння Товариства>
:о:асться.)
IIгтання, поставлене на голосування:
Ътверлити внутрiшнс Положення <Про Правлiння Товариства> у новiй редакцii.
Пггань, зауважень та iнших пропозицiй не надходило.
Рiшення приймасться простою бiльшiстю вiд загальноi кiлькостi голосiв акцiонерiв,
прислтнiх на зборах.
Формулювання рiшення:
Ътверлити внутрiшнс Положення <Про Правлiння Товариства> у новiй редакцiТ.
Пirсl-мок голосування :

,rЗА> - 57 З04 голосiв, що становить l00 О/овiдзагальноТ кiлькостi голосiв,
,,ПРоТИ) - немас голосiв, що становить 0 о% вiд зага,тьноТ кiлькостi голосiв,
,.}'ТРИМАЛИСЪ) - немас голосiв, що становить 0 О/о вtд загальноi кiлькостi голосiв,
Рiшення прийняте в повному обсязi.

3 16-го питання порядкy денного <Затвердження внутрiшнього Положення Товариства
lпПРО Наглядову раду Товариства)) в новiй редакцii, виступила Гончаренко Л.Й.., яка
зiltlитала змiнИ до ПолоЖення , якi потрiбно привести вiдповiдно до ЗУ>Про акцiонернi
товариства>. Запрошонувала доручити Головi загальних зборiв акцiонерiв Маценко Л.П.
пiJписатИ Положення в Новiй редакцiТ. (Положення <Про Наглядову раду Товариства)
:о.ласться.)
Пптання, поставлене на голосування:
ЗатвердитИ внутрiшне ПоложенНя <ПрО НаглядовУ раду Товариства) у новiй редакцii.
Питань, зауважень та iнших пропозицiй не надходило.
РiШення приймасться простою бiльшiстю вiд загальноТ кiлькостi голосiв акцiонерiв,
присlтнiх на зборах.
Формулювання рiшення:
Затвердити внутрiшне Положення кПро Наглядову раду Товариства) у новiй редакцii.
Пцсумок голосування:
{(ЗА) - 5] З04 голосiв, що становить l00 Уо вiдзагальноТ кiлькостi голосiв,
кПРОТИ> - немае голосiв, що становить 0 О/о вiдзагальноi кiлькостi голосiв,
кУТРИМАЛИСЬ) - немас голосiв, що становить 0 Yо ьiд зага,чьноI кiлькостi голосiв,
Рiшення прийняте в повному обсязi,

/о
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}Еня рiшення:
попередне схваJIеЕня значних правочинiu, "Ч 
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D-немаеголосiв,'о.'u"о"итьOо/овiдзагальноiкiлькостiголосiв,
tдлИСъ) - немае голосiв, що становить 0 О/о в\дзагальноi кiлькостi голосiв,

шрийняте в повному обсязi,

Питання порядку денного Зборiв вичерпано,

Рiшення, yii* питань порядку денного Зборiв

пiд час проведення Зборiв скарг та заперечень

Прогокол складений украiнською
пршriршпках, що мають однакову

Голова зборiв:

Секретар зборiв:

прийнято.
вiд ix учасникiв не надходило,

у 4-х(чотирьох) оригiнальних
силу.

h.П.Маценко)

(М.М. Слюсаренко)

мовою
юр
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