
ПРОТОКОЛ № 1 
чергових загальних зборів  акціонерів 

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
 «ПЕРЕСУВНА МЕХАНІЗОВАНА КОЛОНА №9» (надалі – «збори») 

 
Дата проведення загальних зборів – 12 червня 2015 року.  
Час та місце проведення загальних зборів – Житомирська обл., Коростишівський район, м. 
Коростишів, вул. Шевченка, буд.14 (в кабінеті голови правління Товариства).  
Проведення зборів розпочато о 10 год. 00 хв.  
Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складено на 24 годину 08 червня 
2015 року. 
Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у зборах, 
становить 94 особи, яким належить 696551 штука простих іменних акцій Товариства. 
Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у зборах, та які  
відповідно до п. 10 розділу 6 Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про депозитарну 
систему України» звернулись до обраної Товариством депозитарної установи та  уклали договір з  нею  
про обслуговування рахунку в цінних паперах від власного імені або здійснили переказ прав на цінні 
папери на свій рахунок в цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі, акції яких 
враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні на Зборах, становить двоє акціонерів, яким 
належить  528913 голосуючих акцій Товариства. 
Для участі в Зборах зареєструвались двоє акціонерів, яким належить  528913 голосуючих акцій, що 
складає 100 %  від загальної кількості голосуючих акцій Товариства. Кворум зборів складає 100 %. 
Під час обрання членів Наглядової ради та Ревізійної комісії проводиться кумулятивне голосування, 
голосування з інших питань проводиться за принципом: одна акція – один голос. Голосування з усіх 
питань проводиться з використанням бюлетенів для голосування. 
 
У відповідності зі статтею 41 Закону України «Про акціонерні товариства» збори визнаються 
правомочними. 
 
Збори вважаються відкритими. 
 

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ЩО ВИНОСЯТЬСЯ НА ГОЛОСУВАННЯ (ПОРЯДОК ДЕННИЙ): 
1. Обрання членів лічильної комісії. 
2. Обрання секретаря загальних зборів акціонерів. Прийняття рішень з питань порядку 
проведення загальних зборів акціонерів. 
3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звітів виконавчого органу за 2013-2014 роки, 
звітів Наглядової ради за 2013-2014 роки, звітів Ревізійної комісії Товариства за 2013-2014 роки. 
4. Затвердження річних звітів Товариства за 2013-2014 роки. 
5. Розподіл прибутку і збитків Товариства, отриманих за результатами роботи в 2013-2014 
роках. 
6. Прийняття рішення щодо здачі в оренду житлових кімнат та встановлення розміру орендної 
плати. 
7. Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися 
Товариством протягом  року.  
8. Прийняття рішення про припинення повноважень голови і членів Ревізійної комісії та 
Наглядової ради Товариства. 
9. Обрання членів Наглядової ради Товариства.  
10. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства. 
11. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з головою і членами 
Наглядової ради та Ревізійної комісії Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання 
особи, яка уповноважується на підписання вищевказаних  договорів. 
12. Прийняття рішення про вчинення Товариством правочину щодо виділення земельної 
ділянки ФОП Левченку В.Г. з земель ПАТ «ПМК №9». 
 
По першому питанню порядку денного Обрання членів лічильної комісії на голосування поставлена  
пропозиція:  
 
 
 



обрати лічильну комісію в складі однієї особи, головою лічильної комісії обрати Майданович Любов 
Ананіївну. 
Голосування проводиться з використанням бюлетенів для голосування.   
Результати голосування по наданій пропозиції: обрати лічильну комісію в складі однієї особи, головою 
лічильної комісії обрати Майданович Любов Ананіївну: 
ЗА – 528913 голосів, що складає  100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися 
для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій. 
ПРОТИ – 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для 
участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій. 
УТРИМАЛОСЬ - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які 
зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій. 
Рішення прийнято. 
Ухвалили: Обрати лічильну комісію в складі однієї особи, головою лічильної комісії обрати 
Майданович Любов Ананіївну. 
 
Головуючий зборами: переходимо до розгляду другого питання порядку денного: Обрання секретаря 
загальних зборів акціонерів. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів 
акціонерів. 
На голосування поставлена пропозиція обрати секретарем загальних зборів акціонерів Дідківську 
Світлану Петрівну, затвердити тривалість доповідей – до 15 хвилин,  тривалість відповідей на 
запитання – до 2 хвилин, проводити голосування з питань порядку денного з використанням 
бюлетенів для голосування, збори проводити без перерви. 
Результати голосування по наданій пропозиції: обрати секретарем загальних зборів акціонерів 
Дідківську Світлану Петрівну, затвердити тривалість доповідей – до 15 хвилин,  тривалість 
відповідей на запитання – до 2 хвилин, проводити голосування з питань порядку денного з 
використанням бюлетенів для голосування, збори проводити без перерви: 
ЗА – 528913 голосів, що складає  100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися 
для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій. 
ПРОТИ – 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для 
участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій. 
УТРИМАЛОСЬ - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які 
зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій. 
Рішення прийнято. 
Ухвалили: Обрати секретарем загальних зборів акціонерів Дідківську Світлану Петрівну, 
затвердити тривалість доповідей – до 15 хвилин,  тривалість відповідей на запитання – до 2 
хвилин, проводити голосування з питань порядку денного з використанням бюлетенів для 
голосування, збори проводити без перерви. 
 
Головуючий зборами: переходимо до розгляду третього питання порядку денного: Прийняття 
рішення за наслідками розгляду звітів виконавчого органу за 2013-2014 роки, звітів Наглядової 
ради за 2013-2014 роки, звітів Ревізійної комісії Товариства за 2013-2014 роки. 
Були зачитані звіти Наглядової ради за 2013-2014 роки, звіти правління за 2013-2014 роки, звіти   
Ревізійної комісії за 2013-2014 роки. 
На голосування поставлена пропозиція прийняти наступне рішення за наслідками розгляду звітів 
Наглядової ради, Правління та Ревізійної комісії: звіти правління за 2013-2014 роки, звіти наглядової 
ради за 2013-2014 роки та звіти ревізійної комісії Товариства за 2013-2014 роки затвердити, роботу 
правління, наглядової ради, ревізійної комісії Товариства в 2013-2014 роках визнати задовільною. 
Голосування проводиться з використанням бюлетенів для голосування.   
Результати голосування по наданій пропозиції: звіти правління за 2013-2014 роки, звіти наглядової 
ради за 2013-2014 роки та звіти ревізійної комісії Товариства за 2013-2014 роки затвердити, роботу 
правління, наглядової ради, ревізійної комісії Товариства в 2013-2014 роках визнати задовільною: 
ЗА – 528913 голосів, що складає  100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися 
для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій. 
ПРОТИ – 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для 
участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій. 
УТРИМАЛОСЬ - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які 
зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій. 
Рішення прийнято. 
Ухвалили: Звіти правління за 2013-2014 роки, звіти наглядової ради за 2013-2014 роки та звіти 
ревізійної комісії Товариства за 2013-2014 роки затвердити, роботу правління, наглядової ради, 



ревізійної комісії Товариства в 2013-2014 роках визнати задовільною. 
 
Головуючий зборами: переходимо до розгляду четвертого питання порядку денного: Затвердження 
річних звітів Товариства за 2013-2014 роки. 
Виступила головний бухгалтер Товариства з інформацією про річні звіти Товариства за 2013-2014 
роки. 
На голосування поставлена пропозиція затвердити річні звіти Публічного акціонерного товариства 
“Пересувна механізована колона №9” за 2013-2014 роки. 
Голосування проводиться з використанням бюлетенів для голосування.   
Результати голосування по наданій пропозиції: затвердити річні звіти Публічного акціонерного 
товариства “ Пересувна механізована колона №9” за 2013-2014 роки: 
ЗА – 528913 голосів, що складає  100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися 
для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій. 
ПРОТИ – 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для 
участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій. 
УТРИМАЛОСЬ - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які 
зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій. 
Рішення прийнято. 
Ухвалили: Затвердити річні звіти Публічного акціонерного товариства “Пересувна механізована 
колона №9” за 2013-2014 роки. 
 
Головуючий зборами: переходимо до розгляду п’ятого питання порядку денного: Розподіл прибутку і 
збитків Товариства, отриманих за результатами роботи в 2013-2014 роках. 
Виступила головний бухгалтер, яка доповіла, що за результатами роботи в 2013-2014 роках 
Товариство отримало збиток. 
На голосування поставлена пропозиція збитки Товариства, отримані за результатами роботи в 2013-
2014 роках, покрити  за рахунок доходів,  які  будуть  отримані Товариством в  майбутніх  періодах 
Результати голосування по наданій пропозиції: збитки Товариства, отримані за результатами 
роботи в 2013-2014 роках, покрити  за рахунок доходів,  які  будуть  отримані Товариством в  
майбутніх  періодах: 
ЗА – 528913 голосів, що складає  100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися 
для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій. 
ПРОТИ – 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для 
участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій. 
УТРИМАЛОСЬ - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які 
зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій. 
Рішення прийнято. 
Ухвалили: Збиток Товариства, отримані за результатами роботи в 2013-2014 роках, покрити  за 
рахунок доходів,  які  будуть  отримані Товариством в  майбутніх  періодах. 
 
Головуючий зборами: переходимо до розгляду шостого питання порядку денного: Прийняття 
рішення щодо здачі в оренду житлових кімнат та встановлення розміру орендної плати. 
На голосування поставлена пропозиція здавати в оренду житлові кімнати Товариства, встановити 
розмір орендної плати на рівні 7,00 грн. за квадратний метр. 
Результати голосування по наданій пропозиції: здавати в оренду житлові кімнати Товариства, 
встановити розмір орендної плати на рівні 7,00 грн. за квадратний метр: 
ЗА – 528913 голосів, що складає  100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися 
для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій. 
ПРОТИ – 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для 
участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій. 
УТРИМАЛОСЬ - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які 
зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій. 
Рішення прийнято. 
Ухвалили: Здавати в оренду житлові кімнати Товариства, встановити розмір орендної плати на 
рівні 7,00 грн. за квадратний метр. 
 
Головуючий зборами: переходимо до розгляду сьомого питання порядку денного: Прийняття 
рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством 
протягом  року.  
 



На голосування поставлена пропозиція попередньо схвалити укладення Товариством значних 
правочинів щодо придбання майна, надання майна Товариства в заставу, надання майна Товариства в 
оренду, відчуження майна Товариства, отримання Товариством кредитів, отримання Товариством 
позик граничною сукупною вартістю, що не перевищує один мільйон гривень, які вчинятимуться ПАТ 
«ПМК №9» протягом одного року з дати прийняття рішення (дати проведення зборів) – до 12 червня 
2016 року. Уповноважити голову правління ПАТ «ПМК №9» здійснюватии всі необхідні дії щодо 
вчинення (підписання) від імені Товариства вказаних вище правочинів. 
Результати голосування по наданій пропозиції: попередньо схвалити укладення Товариством значних 
правочинів щодо придбання майна, надання майна Товариства в заставу, надання майна Товариства в 
оренду, відчуження майна Товариства, отримання Товариством кредитів, отримання Товариством 
позик граничною сукупною вартістю, що не перевищує один мільйон гривень, які вчинятимуться ПАТ 
«ПМК №9» протягом одного року з дати прийняття рішення (дати проведення зборів) – до 12 червня 
2016 року. Уповноважити голову правління ПАТ «ПМК №9» здійснюватии всі необхідні дії щодо 
вчинення (підписання) від імені Товариства вказаних вище правочинів: 
ЗА – 528913 голосів, що складає  100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися 
для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій. 
ПРОТИ – 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для 
участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій. 
УТРИМАЛОСЬ - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які 
зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій. 
Рішення прийнято. 
Ухвалили: Попередньо схвалити укладення Товариством значних правочинів щодо придбання 
майна, надання майна Товариства в заставу, надання майна Товариства в оренду, відчуження 
майна Товариства, отримання Товариством кредитів, отримання Товариством позик граничною 
сукупною вартістю, що не перевищує один мільйон гривень, які вчинятимуться ПАТ «ПМК №9» 
протягом одного року з дати прийняття рішення (дати проведення зборів) – до 12 червня 2016 
року. Уповноважити голову правління ПАТ «ПМК №9» здійснюватии всі необхідні дії щодо 
вчинення (підписання) від імені Товариства вказаних вище правочинів. 
 
Головуючий зборами: переходимо до розгляду восьмого питання порядку денного: Прийняття 
рішення про припинення повноважень голови і членів Ревізійної комісії та Наглядової ради 
Товариства. 
На голосування поставлена пропозиція прийняти рішення про припинення голови і членів Ревізійної 
комісії та Наглядової ради Товариства. 
Результати голосування по наданій пропозиції: прийняти рішення про припинення голови і членів 
Ревізійної комісії та Наглядової ради Товариства: 
ЗА – 528913 голосів, що складає  100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися 
для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій. 
ПРОТИ – 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для 
участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій. 
УТРИМАЛОСЬ - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які 
зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій. 
Рішення прийнято. 
Ухвалили: Прийняти рішення про припинення голови і членів Ревізійної комісії та Наглядової 
ради Товариства. 
 
Головуючий зборами: переходимо до розгляду дев’ятого питання порядку денного: Обрання членів 
Наглядової ради Товариства.  
На голосування винесена пропозиція обрати членами Наглядової ради Публічного акціонерного 
товариства «Пересувна механізована колона №9» Дідківського Валерія Францовича, Онищука Віктора 
Валентиновича, Молчанівського Ігоря Андрійовича. 
Голосування кумулятивне, проводиться з використанням бюлетенів для голосування. 
За обрання Дідківського Валерія Францовича членом Наглядової ради Публічного акціонерного 
товариства «Пересувна механізована колона №9» подано 528913 голосів. 
За обрання Онищука Віктора Валентиновича членом Наглядової ради Публічного акціонерного 
товариства «Пересувна механізована колона №9» подано 528913 голосів. 
За обрання Молчанівського Ігоря Андрійовича членом Наглядової ради Публічного акціонерного 
товариства «Пересувна механізована колона №9» подано 528913 голосів. 



За результатами голосування обраними до складу Наглядової ради Публічного акціонерного 
товариства «Пересувна механізована колона №» є Дідківський Валерій Францович, Онищук Віктор 
Валентинович, Молчанівський Ігор Андрійович. 
Ухвалили: Обрати членами Наглядової ради Публічного акціонерного товариства «Пересувна 
механізована колона №9» Дідківського Валерія Францовича, Онищука Віктора Валентиновича, 
Молчанівського Ігоря Андрійовича. 
 
Головуючий зборами: переходимо до розгляду десятого питання порядку денного: Обрання членів 
Ревізійної комісії Товариства. 
На голосування винесена пропозиція обрати членами Ревізійної комісії Публічного акціонерного 
товариства «Пересувна механізована колона №9» Козянчук Ірину Василівну, Тарнак Людмилу 
Миколаївну, Кропивницького Руслана Олександровича. 
Голосування кумулятивне, проводиться з використанням бюлетенів для голосування. 
За обрання Козянчук Ірини Василівни членом Ревізійної комісії Публічного акціонерного товариства 
«Пересувна механізована колона №9» подано 528914 голосів. 
За обрання Тарнак Людмили Миколаївни членом Ревізійної комісії Публічного акціонерного 
товариства «Пересувна механізована колона №9» подано 528912 голосів. 
За обрання Кропивницького Руслана Олександровича членом Ревізійної комісії Публічного 
акціонерного товариства «Пересувна механізована колона №9» подано 528913 голосів. 
За результатами голосування обраними до складу Ревізійної комісії Публічного акціонерного 
товариства «Пересувна механізована колона №9» є Козянчук Ірина Василівна, Тарнак Людмила 
Миколаївна, Кропивницький Руслан Олександрович. 
Відповідно до Статуту Товариства головою Ревізійної комісії обрано Козянчук Ірину Василівну. 
Ухвалили: Обрати членами Ревізійної комісії Публічного акціонерного товариства «Пересувна 
механізована колона №9» Козянчук Ірину Василівну, Тарнак Людмилу Миколаївну, 
Кропивницького Руслана Олександровича. Головою Ревізійної комісії Публічного акціонерного 
товариства «Пересувна механізована колона №9» обрати Козянчук Ірину Василівну. 
 
Головуючий зборами: переходимо до розгляду одинадцятого питання порядку денного: 
Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з головою і членами 
Наглядової ради та Ревізійної комісії Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання 
особи, яка уповноважується на підписання вищевказаних  договорів. 
На голосування винесена пропозиція затвердити умови цивільно-правових договорів, які 
укладатимуться з головою і членами Наглядової ради та Ревізійної комісії Товариства, не 
встановлювати винагороду голові і членам Наглядової ради, обрати голову правління ПАТ “ПМК №9” 
особою, що уповноважується на підписання вищевказаних цивільно-правових договорів. 
Голосування проводиться з використанням бюлетенів для голосування.   
Результати голосування по наданій пропозиції: затвердити умови цивільно-правових договорів, які 
укладатимуться з головою і членами Наглядової ради та Ревізійної комісії Товариства, не 
встановлювати винагороду голові і членам Наглядової ради, обрати голову правління ПАТ “ ПМК №9” 
особою, що уповноважується на підписання вищевказаних цивільно-правових договорів: 
ЗА – 528913 голосів, що складає  100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися 
для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій. 
ПРОТИ – 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для 
участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій. 
УТРИМАЛОСЬ - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які 
зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій. 
Рішення прийнято. 
Ухвалили: Затвердити умови цивільно-правових договорів, які укладатимуться з головою і 
членами Наглядової ради та Ревізійної комісії Товариства, не встановлювати винагороду голові і 
членам Наглядової ради, обрати голову правління ПАТ “ПМК №9” особою, що уповноважується 
на підписання вищевказаних цивільно-правових договорів. 
 
Головуючий зборами: переходимо до розгляду дванадцятого питання порядку денного: Прийняття 
рішення про вчинення Товариством правочину щодо виділення земельної ділянки ФОП 
Левченку В.Г. з земель ПАТ «ПМК №9». 
На голосування винесена пропозиція виділити ФОП Левченку В.Г. з земель ПАТ «ПМК №9» ділянку 
загальною площею 10 квадратних метрів для добудови входу (пандусу) приміщення: 
Голосування проводиться з використанням бюлетенів для голосування.   



Результати голосування по наданій пропозиції: виділити ФОП Левченку В.Г. з земель ПАТ «ПМК №9» 
ділянку загальною площею 10 квадратних метрів для добудови входу (пандусу) приміщення: 
ЗА – 528913 голосів, що складає  100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися 
для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій. 
ПРОТИ – 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для 
участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій. 
УТРИМАЛОСЬ - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які 
зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій. 
Рішення прийнято. 
Ухвалили: Виділити ФОП Левченку В.Г. з земель ПАТ «ПМК №9» ділянку загальною площею 10 
квадратних метрів для добудови входу (пандусу) приміщення. 
 
 
Всі питання порядку денного загальних зборів акціонерів розглянуто.  
Загальні збори акціонерів оголошено закритими. 
 
 
 
 
Головуюча загальними зборами акціонерів  ___________________ Москаленко Галина Петрівна 
     
 
Секретар загальних зборів акціонерів  ___________________ Дідківська Світлана Петрівна    
                     
  
Голова правління 
Публічного акціонерного товариства  
“Пересувна механізована колона №9”             ___________________  Дідківська Світлана Петрівна                      
 
м.п. 
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