
ПРОТОКОЛ № 16 
чергових загальних зборів акціонерів 
відкритого акціонерного товариства 

"Ямпільський приладобудівний завод" 
 

м. Ямпіль                           28 квітня 2011 року 
 

Реєстрація акціонерів (їх представників), що прибули для участі у чергових загальних 
зборах розпочалася з 10 години і закінчилася об 11 годині 45 хвилин. 
 

Відповідно до Протоколу № 1 мандатної комісії по підсумках реєстрації акціонерів (їх 
представників), які беруть участь у загальних зборах відкритого акціонерного товариства 
"Ямпільський приладобудівний завод" від 28 квітня 2011 року для участі у загальних зборах 
зареєструвалися 21 акціонер (їх представників), які в сукупності володіють 172122 голосом, що 
складає 81,6 % статутного капіталу Товариства (Протокол № 1 мандатної комісії по підсумках 
реєстрації акціонерів (їх представників), які беруть участь у загальних зборах відкритого 
акціонерного товариства "Ямпільський приладобудівний завод" від 28 квітня 2011 року 
додається). 

Відповідно до ст. 41 Закону України "Про господарські товариства" збори вважаються 
правомочними, якщо у них беруть участь акціонери, що мають відповідно до статуту товариства 
більш як 60% голосів. Таким чином наявність кворуму на загальних зборах забезпечена. 
 Збори розпочалися о 12:00 годині. 

Відкрила загальні збори акціонерів Голова зборів Богуцька Галина Григорівна, яка 
доповіла, що у відповідності до вимог ст. 43 Закону України "Про господарські товариства" та 
Статуту Товариства Порядок денний чергових загальних зборів затверджено Правлінням 
Товариства за узгодженням із Наглядовою радою, оприлюднено в друкованих офіційному 
виданнях, щодо часу проведення та Порядку денного акціонерів повідомлено персонально  
листами, передбаченим Статутом способом.  

За одноголосним рішенням учасників зборів головою зборів була обрана Богуцька Г.Г та 
секретарем зборів Гришкіна Н.Є. 

Виступила голова зборів  Богуцька Г.Г , яка запропонувала: 
1. Затвердити Протокол мандатної комісії від 28.04.2011 р. по підсумках реєстрації акціонерів (їх 
представників), які беруть участь у загальних зборах відкритого акціонерного товариства 
"Ямпільський приладобудівний завод". 
 
2. Обрати лічильну комісію у складі:  

Ø голова лічильної комісії – Чефранов І.Є.; 
Ø член лічильної комісії –     Патлатюк  П.М. 
Ø член лічильної комісії –     Бородай Н.Г. 

 
3. Затвердити Порядок денний загальних зборів, на який винесені питання: 
      1.   Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2010 рік. 

2. Звіт Наглядової Ради Товариства за 2010 рік. 
3. Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2010 рік. 
4. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2010 рік 
5. Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за 2010 рік та 

нормативів розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства на 2011 рік. 
6. Про ліквідацію дочірнього підприємства «ЯКВОБ» 
7. Про переведення організаційно – правової форми Товариства у відповідність до вимог 

Закону України  «Про акціонерні товариства» та зміну найменування Товариства. 
8. Відкликання та обрання членів Правління Товариства. 
9. Відкликання та обрання членів Наглядової  Ради Товариства. 
10. Відкликання та обрання членів Ревізійної комісії Товариства. 
11. Схвалення укладених договорів (правочинів). Про попереднє схвалення значних 

правочинів у ході поточної господарської діяльності Товариства. 



4. Встановити регламент проведення зборів – до десяти хвилин на доповідь, по п’ять хвилин – на 
заперечення або підтримку доповідача, запитання в письмовій формі через секретаря зборів 
виступи та обговорення після доповідей по питаннях Порядку денного – до п’яти хвилин. 

Голосування з питань Порядку денного проводиться відкритим способом – бюлетенями для 
голосування, за принципом "одна акція - один голос". Кожний акціонер голосує тільки за одну 
пропозицію. 
 
Вирішили: 
1. Затвердити Протокол № 1 мандатної комісії по підсумках реєстрації акціонерів (їх 
представників), які беруть участь у загальних зборах відкритого акціонерного товариства 
"Ямпільський приладобудівний завод" від 28.04.2011 р. 
 
2. Обрати лічильну комісію у складі:  

Ø голова лічильної комісії – Чефранова І.Є.; 
Ø член лічильної комісії –Патлатюка П.М. 
Ø член лічильної комісії –Бородай Н.Г. 

 
3. Затвердити Порядок денний загальних зборів, на який винесені питання: 
      1.    Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2010 рік. 

2.  Звіт Наглядової Ради Товариства за 2010 рік. 
3.  Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2010 рік. 
4.  Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2010 рік 
5.  Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за 2010 рік та      

нормативів розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства на 2011 рік. 
6. Про ліквідацію дочірнього підприємства «ЯКВОБ» 
7. Про переведення організаційно – правової форми Товариства у відповідність до вимог 

Закону України  «Про акціонерні товариства» та зміну найменування Товариства. 
8. Відкликання та обрання членів Правління Товариства. 
9. Відкликання та обрання членів Наглядової  Ради Товариства. 
10. Відкликання та обрання членів Ревізійної комісії Товариства. 
11. Схвалення  укладених договорів (правочинів). Про попереднє схвалення  значних 

правочинів у ході поточної  господарської діяльності Товариства. 
4. Встановити регламент проведення зборів – до десяти хвилин на доповідь, по п’ять хвилин – на 
заперечення або підтримку доповідача, запитання в письмовій формі через секретаря зборів 
виступи та обговорення після доповідей по питаннях Порядку денного – до п’яти хвилин. 

Голосування з питань Порядку денного проводиться відкритим способом шляхом підняття 
бюлетенів, за принципом "одна акція - один голос". 
 
Голосували з питань затвердження Протоколу мандатної комісії по підсумках реєстрації 
акціонерів (їх представників), складу лічильної комісії, затвердження Порядку денного загальних 
зборів та регламенту: 

“За” — 100 % голосів. 
“Проти“ — немає. 
“Утримався” — немає. 

Рішення прийняте. 
 

1. Слухали по першому питанню Порядку денного: 
Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2010 рік . 
 
Виступив: Голова правління Кожухар Валерій Олександрович, який доповів про результати 
фінансово-господарської діяльності Товариства у 2010 році та визначив основні напрямки 
діяльності Товариства на 2011 рік (Звіт додається). 
 
Вирішили:  
Затвердити Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2010 
рік . 



 
Голосували по першому питанню Порядку денного: 
"За" — 172059 голоси, що становить99,9 % голосів акціонерів, присутніх на загальних зборах. 
"Проти" —63. 
"Утримались" — немає.  

Не приймали участі в голосуванні – немає. 

(Протокол лічильної комісії № 2 від 28.04.2011 р. додається). 

Рішення прийняте. 
 
2. Слухали по другому питанню Порядку денного: 

Звіт Наглядової Ради Товариства за 2010 рік. 
 
Виступив: Член Спостережної ради  Товариства Грішкіна Надія Георгіївна , яка доповіла 
акціонерам про роботу Наглядової ради Товариства у 2010 році. (Звіт Наглядової ради додається). 
 
Вирішили:  
Затвердити Звіт Наглядової ради Товариства за 2010 рік. 
 
Голосували по другому питанню Порядку денного: 
"За" — 172017голоси, що становить99,9 % голосів акціонерів, присутніх на загальних зборах. 
"Проти" — 105 голоси. 
"Утримались" — немає.  

Не приймали участі в голосуванні - немає 

(Протокол лічильної комісії № 3 від 28.04.2011 р. додається). 

Рішення прийняте. 
 
3. Слухали по третьому питанню Порядку денного: 

Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2010 рік. 
 
Виступила:Голова Ревізійної комісії Товариства Шатохіна Галина Спірідонівна , яка доповіла 
акціонерам про роботу Ревізійної комісії у 2010 році. Внаслідок перевірок фінансово-
господарської діяльності Товариства Ревізійна комісія дійшла висновку щодо позитивної динаміки 
розвитку Товариства, роботу посадових осіб загалом (Звіт Ревізійної комісії додається). 
 
Вирішили:  
     Затвердити Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2010 рік. 
 
Голосували по третьому питанню Порядку денного: 
"За" —172122 голоси, що становить100 % голосів акціонерів, присутніх на загальних зборах. 
"Проти" — немає. 
"Утримались" — немає. 

Не приймали участі в голосуванні – немає. 

(Протокол лічильної комісії № 4 від 28.04.2011 р. додається). 

Рішення прийняте. 
 

4. Слухали по четвертому питанню Порядку денного: 
Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2010 рік. 
 
Виступила: Головний бухгалтер Товариства Слободянюк Тамара Петрівна, яка доповіла  
акціонерам основні фінансові показники річної фінансової звітності Товариства за 2010 рік 
(доповідь додається). 
 



Вирішили: 
Затвердити баланс та звіт про фінансові результати за 2010 рік. 
 
Голосували по четвертому питанню Порядку денного: 
"За" — 172122 голоси, що становить100 % голосів акціонерів, присутніх на загальних зборах. 
"Проти" — немає. 
"Утримались" — немає. 

 Не приймали участі в голосуванні - немає 

(Протокол лічильної комісії № 5 від 28.04.2011 р. додається). 

Рішення прийняте. 
 

5. Слухали по п’ятому питанню Порядку денного: 
Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за 2010 рік та 
нормативів розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства на 2011 рік. 
 
Виступив: Член правління Собко Володимир Євгенійович, який проінформував що на попередніх 
зборах акціонерів в 2010 прийнятий план розподілу прибутку  запропонував: 
розподілити прибуток Товариства за 2010 рік наступним чином: 
   Всього Чистий прибуток Товариства за 2011 рік складає – 388 тисяч гривень. 
• направити 50 % від чистого прибутку в фонд накопичення  
• направити 50%  від чистого прибутку в  фонд дивідендів. 
       Скласти перелік осіб які мають право на отримання дивідендів Товариства за 20110 рік станом 
на 24 травня 2011 року 
затвердити слідуючі нормативи розподілу прибутку Товариства на 2011 рік: 
• направити 50 % від чистого прибутку в фонд накопичення, 
• направити 50%  від чистого прибутку в  фонд дивідендів  
Вирішили:  
Розподілити прибуток Товариства за 2010 рік наступним чином: 
• направити 50 % від чистого прибутку в фонд накопичення – 194 тис. грн. 
• направити 50%  від чистого прибутку в  фонд дивідендів – 194 тис. грн. або  0,919грн  
на 1 просту іменну акцію. 
      Правлінню товариства скласти перелік осіб які мають право на отримання дивідендів 
Товариства за 20110 рік станом на 24 травня 2011 року 
 
Затвердити нормативи розподілу прибутку Товариства на 2011 рік : 
• 50 % від чистого прибутку в фонд накопичення, 
• 50%  від чистого прибутку в  фонд дивідендів  
Голосували по п’ятому питанню Порядку денного: 
"За" — 171858 голоси, що становить100 % голосів акціонерів, присутніх на загальних зборах. 
"Проти" —264. 
"Утримались" — немає. 

 Не приймали участі в голосуванні – немає. 

 (Протокол лічильної комісії № 6 від 28.04.2011 р. додається). 

Рішення прийняте. 
 

6. Слухали по шостому питанню Порядку денного: 
Про ліквідацію дочірнього підприємства “ ЯКВОБ “ 
 
1. Виступив:  Директор дочірнього підприємства “ЯКВОБ” довів до відома акціонерів що за 

останні три роки  дочірнє підприємство не працювало і запропонував розглянути питання дати 
дозвіл на ліквідацію дочірнього підприємства “ ЯКВОБ”. 

 
 



Вирішили:  
           Правлінню Товариства створити ліквідаційну комісію по ліквідації дочірнього підприємства 
«ЯКВОБ».   
            Комісії приступити до роботи з ліквідації дочірнього підприємства «ЯКВОБ» з 01 липня 
2011року. 
Голосували по шостому питанню Порядку денного: 
"За" — 143649 голоси, що становить83,4 % голосів акціонерів, присутніх на загальних зборах. 
"Проти" —28431 голоси. 
"Утримались" — немає. 

 Не приймали участі в голосуванні – немає. 

Не дійсні бюлетені - 42 голоси. 

 (Протокол лічильної комісії № 7 від 28.04.2011 р. додається). 

Рішення прийняте. 
 

7. Слухали по сьомому питанню Порядку денного: 
Про переведення організаційно-правової форми Товариства у відповідність до вимог Закону 
України “ Про акціонерні товариства” та зміну найменування Товариства. 
 
Виступив: Директор ТОВ” Українське реєстраційне бюро” Петренко О.І. довів до відома 
акціонерів положення Закону України «Про акціонерні товариства» в редакції від  17.09.2008 
року, зі змінами на даний час та пропозиціями Верховної Ради про внесення нових змін. 
Голосували по сьомому питанню Порядку денного: 
"За" — 123 голоси, що становить0 ,07 % голосів акціонерів, присутніх на загальних зборах. 
"Проти" - 171276 голоси. 
 
"Утримались" — немає. 

 Не приймали участі в голосуванні – немає. 

Не дійсні бюлетені- 723 голоси. 

 (Протокол лічильної комісії № 8 від 28.04.2011 р. додається). 

Рішення  не  прийняте. 
 

8. Слухали по восьмому питанню Порядку денного: 
Відкликання та обрання членів правління Товариства. 
 
Виступила: Голова зборів Богуцька Г.Г. сказала, що на спільному засіданні наглядової ради 
Та правління ВАТ “Ямпільський приладобудівний завод” було затверджено кандидатів для 
внесення в бюлетені обрання складу правління. 
 
 
Голосували по восьмому питанню Порядку денного: 
                                     “ ЗА “               “ ПРОТИ”      “ УТРИМАЛИСЬ”     “НЕ ГОЛОСУВАЛИ” 
 
Кожухар В.О            172122                      немає                      немає                          немає 
Мадюдя М.М.,         172122                       немає                      немає                          немає 
Антипко М.Л.,         172122                       немає                      немає                          немає 
Кожухар Віт.О.,       172122                       немає                      немає                          немає 
Слободянюк Т.П.,   172122                        немає                      немає                          немає 
Собко В.Є.,              172122                        немає                      немає                          немає 
Лубковський В.В..  172122                        немає                      немає                          немає 
 
Вирішили:   Згідно з Статутом Товариства Кожухар Валерій Олександрович – обраний головою 
правління Товариства на  наступний термін  



       Мадюдя М.М., Антипко М.Л., Кожухар Віт.О., Слободянюк Т.П., Собко В.Є., Лубковський 
В.В. – обрані  членами правління Товариства  ВАТ “ ЯПЗ “ на наступний термін 
 
(Протокол лічильної комісії № 9 від 28.04.2011 р. додається). 

Рішення прийняте. 
 

9. Слухали по дев’ятому  питанню Порядку денного: 
Відкликання та обрання членів Наглядової Ради. 
 
Виступила; Голова зборів Богуцька Г.Г. сказала, що на спільному засіданні наглядової ради 
та правління ВАТ “Ямпільський приладобудівний завод” було затверджено кандидатів для 
внесення в бюлетені обрання наглядової ради. 
Вирішили:    Згідно зі Статутом Товариства Макогон О.М., Мірчев П.С., Чефранов І.Є., 
КіосакЛ.Г., Грішкіна Н.Є. -  обрані  членами наглядової ради Товариства  ВАТ “ ЯПЗ “ на 
наступний термін. 
Голосували по дев’ятому питанню Порядку денного: 
 
                                     “ ЗА”                “ПРОТИ”         “УТРИМАЛИСЬ”   “НЕ ГОЛОСУВАЛИ” 
 Макогон О.М.,        172122 немає        немає         немає 
Мірчев П.С.,             172122                   немає                 немає                    немає 
Чефранов І.Є.,          172122 немає        немає         немає 
Кіосак Л.Г.,                 172122 немає        немає         немає 
Грішкіна Н.Є.,          172122                   немає                  немає                    немає 
 
(Протокол лічильної комісії № 10 від 28.04.2011 р. додається 
Рішення прийняте. 
 

10. Слухали по десятому  питанню Порядку денного: 
Відкликання та обрання членів ревізійної комісії Товариства.. 
 
Виступила: Голова зборів Богуцька Г.Г. сказала, що на спільному засіданні наглядової ради 
та правління ВАТ “Ямпільський приладобудівний завод” було затверджено кандидатів для 
внесення в бюлетені обрання ревізійної комісії Товариства. 
Вирішили:    Згідно зі Статутом Товариства Медвєдєв М.В., Шатохіна Г.С., Жераєва Л.В. -  
обрані  членами ревізійної комісії Товариства  ВАТ “ ЯПЗ “ на наступний термін 
 
Голосували по десятому питанню Порядку денного: 
                                     “ ЗА”                “ПРОТИ”         “УТРИМАЛИСЬ”   “НЕ ГОЛОСУВАЛИ” 
 
Медвєдєв М.В.       172122                    немає                  немає                    немає 
Шатохіна Г.С.       172122                    немає                  немає                    немає 
Жираєва Л.В.         172122                    немає                  немає                    немає 
 

(Протокол лічильної комісії № 11 від 28.04.2011 р. додається). 

Рішення прийняте. 
 

11. Слухали по одинадцятому  питанню Порядку денного: 
Схвалення укладенних догоговорів (право чинів). Про попереднє схвалення значних право чинів 
у ході поточної господарської діяльності Товариства. 
 
Виступив: Член правління Собко В. Є. який запропонував  дозволити правлінню Товариства за 
погодженням Наглядовою Радою  Товариства здійснювати у 2011 році значні правочини, в тому 
числі відчудження майна з наступним затвердженням їх на чергових загальних зборах акціонерів.  
 



Вирішили: Дозволити правлінню Товариства за погодженням Наглядовою Радою  Товариства 
здійснювати у 2011 році значні правочини, в тому числі відчудження майна з наступним 
затвердженням їх на чергових загальних зборах акціонерів.  
  
Голосували по одинадцятому питанню Порядку денного: 
"За" — 172064 голоси, що становить99,9 % голосів акціонерів, присутніх на загальних зборах. 
"Проти" -  немає 
"Утримались" –55 голосів. 

 Не приймали участі в голосуванні   немає. 

 Не дійсні бюлетені- 3 голоси 

 (Протокол лічильної комісії № 12 від 28.04.2011 р. додається). 

Рішення прийняте. 
  
Порядок денний чергових загальних зборів акціонерів вичерпано, зауважень до ведення зборів 
немає. 
Збори оголошуються закритими. 
 
Голова зборів                               Богуцька Г.Г 

 
Секретар зборів                               Грішкіна Н.Є 
 
 
Голова правління 
ВАТ "Ямпільський приладобудівний завод"                           Кожухар В.О.  


