
ПРОТОКОЛ № 1/2011
загальних Зборів акціонерів

ЗАКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЕЛЕКТРОПІВДЕНМОНТАЖ-10» 
(код ЄДРПОУ: 00121844, місцезнаходження: 71503, Запорізька область, м.Енергодар, 

вул.Промислова, буд. 46Е) 

м.Енергодар «14» квітня 2011р.

початок зборів  10.00 год.
закінчення зборів 12.00 год.

Найменування Товариства: Закрите акціонерне товариство «Електропівденмонтаж-10» (надалі 
Товариство).
Місце проведення Зборів: 71503, Запорізька область, м.Енергодар, вул.Промислова, буд.46 Е.
Дата складання реєстру акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: «14» квітня 
2011р.
Зареєстрований Статутний капітал Товариства на дату проведення зборів складає 4 205 100 
грн.  Статутний капітал Товариства поділено на 841 020 акцій (прості іменні) номінальною 
вартістю 5 грн. (п’ять гривень) кожна. 
Кількість голосуючих акцій, прийнятих до обліку: 841 020 штук.
Загальна  кількість  осіб,  включених  до  переліку  акціонерів,  які  мають  право  на  участь  у 
загальних зборах – 353 особи.
За даними реєстрації:
Кількість зареєстрованих учасників загальних Зборів (акціонерів та їх представників):18 осіб.
Загальна  кількість  голосів  акціонерів  –  власників  голосуючих  акцій  Товариства,  які 
зареєструвалися  для  участі  у  загальних  зборах:  751388  голосів,  що  складає  89,34%  від 
загальної кількості акцій, прийнятих до обліку.
Кворум загальних зборів становить 89,34%.

Відкриває загальні збори голова зборів Череповський Сергій Ігоревич, який пропонує питання 
ПОРЯДКУ ДЕННОГО розглянути в наступному порядку:

1. Затвердження річних результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2010 
рік (звіт Правління, звіт Наглядової ради, звіт та висновки Ревізійної комісії).

2. Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) за 2010 рік.
3. Визначення типу Товариства.
4. Визначення структури та кількісного складу органів Товариства.
5. Переобрання посадових осіб органів управління Товариства. 
6. Затвердження  умов  договорів,  що  укладатимуться  з  членами  Наглядової  ради, 

встановлення розміру їх винагороди. Обрання особи, яка уповноважується на підписання 
договорів з членами Наглядової ради.

7. Попереднє схвалення значних правочинів.
8. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом затвердження його нової редакції у зв`я-

зку  з  приведенням  діяльності  Товариства  у  відповідність  до  Закону  України  «Про 
акціонерні товариства» та зміною найменування Товариства.

9. Затвердження внутрішніх положень Товариства.

Заперечень немає.
У  встановлений  Статутом  та  діючим  законодавством  термін  інших  пропозицій  стосовно 
порядку денного не надійшло.
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1. По першому питанню порядку денного слухали:
Голову  правління  Бурноса  Ігоря  Станіславовича  із  звітом  про  фінансово-господарську 
діяльність Товариства за 2010 рік, члена Наглядової ради Горбіка Володимира Олексійовича зі 
звітом  Наглядової  ради,  Голову  Ревізійної  комісії  Журавльову  Зою  Пилипівну  зі  звітом  та 
висновками Ревізійної комісії.
Запропоновано затвердити річні результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 
2010 рік. 

Голосували:
"за" -                   749554   голосів, що становить 99,76 % від зареєстрованих на Зборах.
"проти" -           0  голосів, що становить 0  % від зареєстрованих на Зборах.
"утрималися" – 1834 голосів, що становить 0,24 % від зареєстрованих на Зборах.
Голосування по першому питанню порядку денного здійснюється відкрито шляхом підняття 
карток за принципом: одна акція - один голос.

ПОСТАНОВИЛИ:
Затвердити річні результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2010 рік. 

2. По другому питанню порядку денного слухали:
Головного бухгалтера Журавльову Н.І., яка доповіла, що за результатами роботи товариства у 
2010 році отримано чистого прибутку у розмірі 99 тис.грн. 
Запропоновано направити прибуток товариства, отриманий в 2010 році, в розмірі 99 тис. грн. в 
повному  обсязі  на  розвиток  матеріально-технічної  бази  товариства.  Донарахований  по 
результатам перевірки ДПІ за 2009 рік податок на прибуток в розмірі 20 тис. грн. віднести на 
зменшення прибутку минулих років. 

Голосували:
"за" -                   749604  голосів, що становить 99,76 % від зареєстрованих на Зборах.
"проти" -           0  голосів, що становить 0  % від зареєстрованих на Зборах.
"утрималися" – 1784 голосів, що становить 0,24 % від зареєстрованих на Зборах.
Голосування  по  другому питанню порядку денного  здійснюється  відкрито  шляхом підняття 
карток за принципом: одна акція - один голос.

ПОСТАНОВИЛИ:
Направити прибуток товариства, отриманий в 2010 році, в розмірі 99 тис. грн. в повному обсязі 
на розвиток матеріально-технічної бази товариства. Донарахований по результатам перевірки 
ДПІ за 2009 рік податок на прибуток в розмірі 20 тис. грн. віднести на зменшення прибутку 
минулих років. 

3. По третьому питанню порядку денного слухали:
Череповського  Сергія  Ігоревича,  який  доповів,  що  у  зв’язку з  набранням  чинності  Законом 
України  «Про  акціонерні  товариства»,  приведення  діяльності  Товариства  у   відповідність  з 
нормами цього Закону необхідно здійснити не пізніше ніж протягом двох років з дня  набрання 
ним чинності. Відповідно до закону, акціонерні товариства за типом поділяються на публічні 
акціонерні  товариства  та  приватні  акціонерні  товариства.  Кількісний  склад  акціонерів 
приватного акціонерного товариства не може перевищувати 100 акціонерів. 
Визначити тип Товариства – публічне акціонерне товариство.

Голосували:
"за" -                   749603   голосів, що становить 99,76 % від зареєстрованих на Зборах.
"проти" -           0  голосів, що становить 0  % від зареєстрованих на Зборах.
"утрималися" – 1785 голосів, що становить 0,24 % від зареєстрованих на Зборах.
Голосування по третьому питанню порядку денного здійснюється відкрито шляхом підняття 
карток за принципом: одна акція - один голос.
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ПОСТАНОВИЛИ:
Визначити типом Товариства – публічне акціонерне товариство.

4. По четвертому питанню порядку денного слухали:
Череповського  Сергія  Ігоревича,  який  доповів,  що  у  зв’язку  з  необхідністю  приведення 
діяльності Товариства у відповідність до законодавства, також необхідно визначити структуру 
та кількісний склад органів Товариства.
Запропоновано  залишити  структуру  та  кількісний  склад  органів  управління  та  контролю 
Товариства без змін, а саме, органами управління та контролю Товариства є:
- загальні збори акціонерів;
- наглядова рада – у кількості 3 членів (Голова Наглядової ради та два члени Наглядової ради);
- правління – у кількості 3 членів (Голова правління  та  два члени правління);
-  ревізійна комісія –  у кількості  3 членів (Голова ревізійної  комісії  та  два члени ревізійної 
комісії).

Голосували:
"за" -                   749604   голосів, що становить 99,76 % від зареєстрованих на Зборах.
"проти" -           0  голосів, що становить 0  % від зареєстрованих на Зборах.
"утрималися" – 1784 голосів, що становить 0,24 % від зареєстрованих на Зборах.
Голосування по четвертому питанню порядку денного здійснюється відкрито шляхом підняття 
карток за принципом: одна акція - один голос.

ПОСТАНОВИЛИ:
Залишити структуру та кількісний склад органів управління та контролю Товариства без змін, а 
саме, органами управління та контролю Товариства є:
- загальні збори акціонерів;
- наглядова рада – у кількості 3 членів (Голова Наглядової ради та два члени Наглядової ради);
- правління – у кількості 3 членів (Голова правління  та  два члени правління);
-  ревізійна комісія –  у кількості  3 членів (Голова ревізійної  комісії  та  два члени ревізійної 
комісії).

5. По п’ятому питанню порядку денного слухали:
Череповського Сергія Ігоревича, який доповів, що у зв’язку із тим, що структура та кількісний 
склад  органів  Товариства  залишається  без  змін,  необхідність  переобрання  посадових  осіб 
органів управління відсутня. 
Запропоновано: Продовжити термін повноважень на наступний період, відповідно до Статуту 
Товариства:
- Голови правління Бурноса Ігоря Станіславович, 
- члена правлiння Виродова Володимира Івановича, 
- члена правлiння Журавльової Наталлі Іллівни, 

- Голови Наглядової ради Вікторова Сергія Володимировича, 
- члена Наглядової ради Горбика Володимира Олексійовича, 
-  члена  Наглядової  ради  –  юридичної  особи-акціонера  Товариства  з  обмеженою  відповід-
альністю „ENERGOKOM” в особі його представника Тімофєєва Міхаіла Петровича,

- Голови ревізійної комісії Журавльової Зої Пилипівни, 
- члена ревізійної комісії Панкової Валентини Костянтинівни, 
- члена ревізійної комісії Гейко Галини Володимирівни.

Голосували:
"за" -                   748537   голосів, що становить 99,62 % від зареєстрованих на Зборах.
"проти" -           0  голосів, що становить 0  % від зареєстрованих на Зборах.
"утрималися" – 2851 голосів, що становить 0,38 % від зареєстрованих на Зборах.
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Голосування по п’ятому  питанню порядку денного здійснюється відкрито шляхом підняття 
карток за принципом: одна акція - один голос.

ПОСТАНОВИЛИ:
Продовжити термін повноважень на наступний період, відповідно до Статуту Товариства: 
- Голови правління Бурноса Ігоря Станіславович, 
- члена правлiння Виродова Володимира Івановича, 
- члена правлiння Журавльової Наталлі Іллівни, 

- Голови Наглядової ради Вікторова Сергія Володимировича, 
- члена Наглядової ради Горбика Володимира Олексійовича, 
-  члена  Наглядової  ради  –  юридичної  особи-акціонера  Товариства  з  обмеженою  відповід-
альністю „ENERGOKOM” в особі його представника Тімофєєва Міхаіла Петровича, 

- Голови ревізійної комісії Журавльової Зої Пилипівни, 
- члена ревізійної комісії Панкової Валентини Костянтинівни, 
- члена ревізійної комісії Гейко Галини Володимирівни.

6. По шостому  питанню порядку денного слухали:
Череповського  Сергія  Ігоревича про  необхідність  затвердження  умов  договорів,  що 
укладатимуться з  членами Наглядової ради,  встановлення розміру їх винагороди та обрання 
особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради.
Акціонерам Товариства під час підготовки до загальних зборів та в день проведення загальних 
зборів  була  надана  можливість  ознайомитись  з  проектами  договорів,  що  укладатимуться  з 
Головою та членами Наглядової ради.
Запропоновано встановити, що розмір винагороди Голови Наглядової ради Товариства складає 
7 000 грн. щомісяця, інші члени Наглядової ради Товариства виконують свої повноваження на 
безоплатній  основі.  Затвердити  умови  цивільно-правових  договорів,  що  укладатимуться  з 
Головою та  членами Наглядової  ради Товариства.  Уповноважити на підписання договорів  з 
членами Наглядової ради Товариства  Голову правління Товариства.

Голосували:
"за" -                   748456   голосів, що становить 99,61 % від зареєстрованих на Зборах.
"проти" -           0  голосів, що становить 0  % від зареєстрованих на Зборах.
"утрималися" – 2932 голосів, що становить 0,39 % від зареєстрованих на Зборах.
Голосування по шостому питанню порядку денного здійснюється відкрито шляхом підняття 
карток за принципом: одна акція - один голос.

ПОСТАНОВИЛИ: 
Встановити,  що  розмір  винагороди  Голови  Наглядової  ради  Товариства  складає  7  000  грн. 
щомісяця,  інші  члени  Наглядової  ради  Товариства  виконують  свої  повноваження  на 
безоплатній  основі.  Затвердити  умови  цивільно-правових  договорів,  що  укладатимуться  з 
Головою та  членами Наглядової  ради Товариства.  Уповноважити на підписання договорів  з 
членами Наглядової ради Товариства  Голову правління Товариства.

7. По сьомому  питанню порядку денного слухали:
Череповського  Сергія  Ігоревича,  який  доповів  про  необхідність  попереднього  схвалення 
значних правочинів Товариства. 
Враховуючи, що на дату проведення цих загальних зборів неможливо визначити, які конкретно 
значні  правочини  вчинятимуться  Товариством  у  ході  поточної  господарської  діяльності, 
запропоновано  попередньо  схвалити  вчинення  Головою  Правління  від  імені  Товариства 
протягом одного року з моменту проведення цих загальних зборів таких правочинів: 

-  договорів  на  виконання  Товариством  будівельно-монтажних,  електромонтажних, 
пусконалагоджувальних та інших робіт згідно з основним видом діяльності  на підрядній або 
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субпідрядній основі -   на    суму,    що   не    перевищуватиме 100 000 000 грн. (cто мільйонів  
гривень) або 262% вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;

-  інших правочинів, за якими загальна ринкова вартість робіт, майна або послуг,  що є 
предметом кожного такого правочину, не перевищуватиме 10 000 000 грн.  (десять мільйонів 
гривень) або 26% вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.

Голосували:
"за" -                   749579   голосів, що становить 99,76 % від зареєстрованих на Зборах.
"проти" -           0  голосів, що становить 0  % від зареєстрованих на Зборах.
"утрималися" – 1809 голосів, що становить 0,24 % від зареєстрованих на Зборах.
Голосування по сьомому питанню порядку денного здійснюється  відкрито шляхом підняття 
карток за принципом: одна акція - один голос.

ПОСТАНОВИЛИ: Враховуючи,  що  на  дату  проведення  цих  загальних  зборів  неможливо 
визначити,  які  конкретно  значні  правочини  вчинятимуться  Товариством  у  ході  поточної 
господарської  діяльності,  -   попередньо  схвалити  вчинення  Головою  Правління  від  імені 
Товариства  протягом  одного  року  з  моменту  проведення  цих  загальних  зборів  таких 
правочинів: 

-  договорів  на  виконання  Товариством  будівельно-монтажних,  електромонтажних, 
пусконалагоджувальних та інших робіт згідно з основним видом діяльності  на підрядній або 
субпідрядній основі -   на    суму,    що   не    перевищуватиме 100 000 000 грн. (cто мільйонів  
гривень) або 262% вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;

-  інших правочинів, загальна ринкова вартість робіт, майна або послуг, що є предметом 
кожного такого правочину, не перевищуватиме 10 000 000 грн. (десять мільйонів гривень) або 
26% вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.

8. По восьмому  питанню порядку денного слухали:
Череповського  Сергія  Ігоревича про  необхідність  у  зв’язку  з  набранням  чинності  Законом 
України «Про акціонерні товариства» не пізніше ніж протягом двох років з дня набрання ним 
чинності привести діяльність Товариства у відповідність з нормами цього Закону, що, в тому 
числі,  включає  внесення  змін  до  статуту  Товариства,  які,  крім  іншого,  передбачають  зміну 
найменування  акціонерного  товариства  з  відкритого  на  публічне/приватне  або  закритого  на 
публічне/приватне. 
Запропоновано  внести  зміни  до  Статуту  Закритого  акціонерного  товариства 
«Електропівденмонтаж-10» шляхом затвердження його нової редакції у зв`язку з приведенням 
діяльності  Товариства  у  відповідність  до  Закону  України  «Про  акціонерні  товариства»  та 
зміною найменування Товариства з Закритого акціонерного товариства «Електропівденмонтаж-
10» на Публічне акціонерне товариство «Електропівденмонтаж-10».

Голосували:
"за" -                   749679   голосів, що становить 99,77 % від зареєстрованих на Зборах.
"проти" -           0  голосів, що становить 0  % від зареєстрованих на Зборах.
"утрималися" – 1709 голосів, що становить 0,23 % від зареєстрованих на Зборах.
Голосування по восьмому питанню порядку денного здійснюється відкрито шляхом підняття 
карток за принципом: одна акція - один голос.

ПОСТАНОВИЛИ:
Внести  зміни  до  Статуту  Закритого  акціонерного  товариства  «Електропівденмонтаж-10» 
шляхом затвердження  його нової  редакції  у  зв`язку з  приведенням діяльності  Товариства  у 
відповідність  до  Закону  України  «Про  акціонерні  товариства»  та  зміною  найменування 
Товариства  з  Закритого  акціонерного  товариства  «Електропівденмонтаж-10»  на  Публічне 
акціонерне товариство «Електропівденмонтаж-10».
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