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ПРОТОКОЛ № 21 
ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ 

ПУБЛІЧНОГО  АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ШВЕЙНА ФАБРИКА 
«ВОРОНІН» 

 
 
м. Київ                                                                                                      4  квітня  2012 р. 
 

Дата та час початку і закінчення реєстрації акціонерів (представників акціонерів) для 
участі в Зборах: 4 квітня  2012 року з 15.00 до 17.00 
Дата та час відкриття Зборів: 4 квітня  2012 року о 17.00. 
Місце реєстрації учасників та проведення Зборів: 01033, м. Київ, вул. Короленківська, 3 
Місцезнаходження публічного акціонерного товариства швейна фабрика «ВОРОНІН»:  
01033, м. Київ, вул. Короленківська, 3 
    

1. Слухали: 
Голову Правління Бодрову В.М., яка  довела  до відома учасників Зборів, що Наглядовою 

Радою Товариства були призначені наступні робочі органи Зборів (Протокол №3  від 
28.03.12 р.): 

- Головою Зборів – Бодрову В.М., 
- Секретарем Зборів – Шовкопляс О.О. 
- Реєстраційну комісію у складі: Заміховська Т.А. (Голова комісії), Рисенко В.В. (член 

комісії),  Голомах М.Г.(член комісії) 
- Лічильну комісію: Осипенко ВА.  (Голова комісії), Порушкевич В.В. (член комісії), 

 Дунь В.И. (член комісії) 
 
2. Слухали:  
Голову реєстраційної комісії , яка доповіла про роботу Реєстраційної комісії, 

основними цілями якої були: 
 - реєстрація учасників Зборів, видача бюлетенів для голосування учасників; 
 - визначення правомочності та наявність кворуму Загальних зборів акціонерів (більш, 

як  75  відсотків голосів від Статутного капіталу). 
 
Офіційна дата закриття реєстру акціонерів –  29 березня  2012 р. 
Всього по реєстру 834  акціонера, які володіють 200 340 акціями. 
Зареєстровано 33 акціонерів, з них: 
- 32  акціонерів  з правом 72 556  голосів; 
- 1 акціонер – юридична особа з правом 110 859 голосів. 
На зборах присутній юрист Заєць Н.О. 

 
    Загальна кількість голосів, присутніх на зборах, складає 183 415, що становить 
 91,52 % від загальної кількості акцій публічного  акціонерного товариства швейна фабрика 
«ВОРОНІН»    
   Протокол реєстраційной комісії зі списками присутніх додається (додаток 1). Таким 
чином, умова присутності на Загальних зборах акціонерів (надалі - Збори), які володіють     
75 % акцій, додержана. Кворум для проведення Зборів зібраний. Збори оголошуються 
відкритими. 
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3. Слухали: 
 

3.1.  Голову Зборів Бодрову  з повідомленням про порядок денний Загальних зборів 
акціонерів, а саме: 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 
1. Звіт Голови правління про підсумки роботи ПАТ за 2011 р. 
      Основні напрямки діяльності ПАТ на 2012 р. 
2. Доповідь головного бухгалтера про баланс ПАТ за 2011 р. та затвердження річного 

звіту та балансу за 2011 р. 
3. Звіт Голови Ревізійної Комісії. 
4. Звіт Голови Наглядової Ради про роботу за звітний період. 
5. Про виплату дивідендів за 2011 р. 
6. Внесення змін та доповнень до Статуту ПАТ ШФ «ВОРОНІН». 

 
 

3.2. Голову Зборів Бодрову В.М. з пропозицією запропонований проект порядку 
денного затвердити простим голосуванням. 
 
3.3. Ухвалити пропозицію Голови Зборів  
Просте голосування: 
 
Результати голосування: «проти»  -  - 

                                                       «за»          -   183 415 голоса,  що становить 100 % від 
кількості голосів, зареєстрованих для участі в загальних зборах. 
 

 
3.4. Вирішили: 
Запропонований порядок денний Зборів прийняти у повному обсязі. 

 
 
 

ПО ПЕРШОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО 
 
4. Звіт Голови Правління про підсумки роботи ПАТ за 2011 р. 
Основні напрямки діяльності ПАТ на 2012 р. 
 

4.1. Слухали: 
 
4.1.1. Голову Правління Бодрову В.М. з доповіддю про діяльність ПАТ в 2011 р., 

про виконання плану діяльності, затвердженого на 2011 рік, про результати діяльності 
ПАТ, основні напрямки діяльності Товариства на 2011 р. (зміст доповіді додається – 
додаток 2). 

4.1.2. Члена президіума Вороніну  Л.М. з пропозицією затвердити звіт Правління 
про діяльність ПАТ у 2011 р., про виконання плану діяльності, затвердженого на 2011 рік, 
про результати діяльності ВАТ у 2011 році та основні напрямки діяльності на 2012 р.  

 
4.2. Ухвалити пропозицію члена президіума Вороніної Л.М. 
Рішення пpиймається простою більшістю голосів акціонерів, присутніх на Зборах, 
шляхом голосування бюллетенями. 
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Результати голосування: «проти»  -  - 

                                            «за»          -   183 415 голоса,  що становить 100 % від кількості 
голосів, зареєстрованих для участі в загальних зборах. 
 

 
4.3. По першому питанню порядку денного вирішили: 

4.3.1. Затвердити звіт Голови правління про підсумки роботи ПАТ за 2011 рік 
4.3.2. Затвердити основні напрямки діяльності ПАТ на 2012 р., що додаються. 
 

 
ПО ДРУГОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО 

 
5. Доповідь головного бухгалтера про баланс ПАТ за 2011 р. та 
затвердження річного звіту та балансу за 2011 р. 
 

5.1. Слухали: 
 

5.1.1. Головного бухгалтера Нікульшину  Ю.Д. з доповіддю про баланс ПАТ за 
2011 рік (зміст доповіді додається – додаток 3). 

5.1.2. Голову Зборів Бодрову В.М. з пропозицією затвердити звіт головного 
бухгалтера про баланс ПАТ за 2011  р. шляхом голосування бюллетенями. 

  
5.2.Ухвалити пропозицію Голови Зборів. 
Просте голосування шляхом шляхом голосування бюллетенями 
 
Результати голосування: «проти»  -  - 

                                            «за»          -   183 415  голоса,  що становить 100 % від кількості 
голосів, зареєстрованих для участі в загальних зборах. 

 
 

5.3. По другому питанню порядку денного вирішили: 
Затвердити доповідь головного бухгалтера про баланс ПАТ за 2011 рік. 

 
 
 

ПО ТРЕТЬОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО 
 
6. Звіт Голови Ревізійної комісії 
 

6.1. Слухали: 
 

6.1.1. Голову Ревізійної комісії Шушакову О.П. з доповіддю про роботу Ревізійної 
комісії у 2011 році, результати проведення перевірок фінансово-господарської діяльності 
ПАТ і висновки по звіту Голови Правління та балансу ПАТ за 2011  р. (доповідь додається – 
додаток 4 ). 

6.1.2. Голову Зборів Бодрову В.М. з пропозицією затвердити звіт Ревізійної 
комісії про роботу у 2011 році . 

 
6.2.Ухвалити пропозицію Голови Зборів. 
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Рішення пpиймається простою більшістю голосів акціонерів, присутніх на Зборах, 
шляхом шляхом голосування бюллетенями 
 
. 
 
Результати голосування: «проти»  -  - 

                                            «за»          -   183 415 голоса,  що становить 100 % від кількості 
голосів, зареєстрованих для участі в загальних зборах. 
 

 
6.3. По третьому  питанню порядку денного вирішили: 
      Затвердити звіт Ревізійної комісії про роботу у 2011 році. 

 
ПО ЧЕТВЕРТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО 

 
7. Звіт Голови Наглядової Ради про роботу за звітний період. 
 

7.1. Слухали: 
 

7.1.1.Члена Наглядової Ради  Вороніну Л.М. з доповіддю про діяльність 
Наглядової Ради у 2011 р. (зміст доповіді додається - додаток 5). 

7.1.2. Голову Зборів Бодрову В.М.   з пропозицією затвердити звіт Наглядової Ради 
про роботу у 2011 році . 

 
7.2. Ухвалити пропозицію Голову Зборів Бодрової  В.М.  
Рішення пpиймається простою більшістю голосів акціонерів, присутніх на Зборах, 
шляхом голосування бюллетенями 
 
Результати голосування: «проти»  -  - 

                                                      «за»          -   183 415 голоса,  що становить 100 % від 
кількості голосів, зареєстрованих для участі в загальних зборах. 
 

7.3. По четвертому  питанню порядку денного вирішили: 
Затвердити звіт Наглядової Ради ПАТ про діяльність у 2011 році. 

 
 
 
 
 

ПО П’ЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО 
 

8. Про виплату дивідендів за 2011 р. 
 

8.1. Слухали: 
 

8.1.1. Голову Зборів Бодрову В.М. з пропозицією, у зв’язку зі збитками на 
підприємстві за підсумками року, дивіденди за 2011 р не виплачувати. 
 

8.2.Ухвалити: 
8.2.1. Пропозицію Голови Зборів. 
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Рішення пpиймається простою більшістю голосів акціонерів, присутніх на Зборах, 
шляхом голосування бюллетенями 
 

. 
Результати голосування: «проти»  -  - 

                                            «за»          -   183 415 голоса,  що становить 100 % від кількості 
голосів, зареєстрованих для участі в загальних зборах. 
 

 
8.3. По п”ятому  питанню порядку денного вирішили: 

Дивіденди за 2011 р не виплачувати. 
 

 
ПО ШОСТОМУ  ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО 

9. Внесення змін та доповнень до Статуту ПАТ ШФ «ВОРОНІН»  
          19.1. Слухали: 

9.1.1 Юриста Заєць Н.О. з доповіддю щодо змін та доповнень до Статуту ПАТ ШФ 
«ВОРОНІН» . 

 
9.2.Ухвалити: 

9.2.1. Пропозицію Голови Зборів  Бодрової В.М. щодо внесення  змін та доповнень до 
Статуту ПАТ ШФ «ВОРОНІН». 

Рішення пpиймається простою більшістю голосів акціонерів, присутніх на Зборах, 
шляхом шляхом голосування бюллетенями 

 
Результати голосування: «проти»  -  - 
                                            «за»          -   183 415 голосів,   що становить 100 %  від 

кількості голосів, зареєстрованих для участі в загальних зборах. 
                Кількість голосів, присутніх на зборах, складає 183 415, що становить 
 91,52 % від загальної кількості акцій публічного  акціонерного товариства швейна фабрика 
«ВОРОНІН»    

Кількість голосів акціонерів, які приймають рішення про внесення змін до 
Статуту ПАТ ШФ ”ВОРОНІН”, складає 183 415 голосів,   що становить 100 %  від 
кількості голосів, зареєстрованих для участі в загальних зборах. 
 
9.3. По шостому  питанню порядку денного вирішили: 

9.3.1 Внести зміни та доповнення до Статуту ПАТ шляхом викладення його в новій 
редакції, затвердити нову редакцію Статуту публічного  акціонерного  товариства швейна 
фабрика «ВОРОНІН» 

9.3.2.  Доручити Голові зборів Бодровій В.М. та секретарю зборів Шовкопляс О.О. 
підписати нову редакцію Статуту публічного  акціонерного  товариства швейна фабрика 
«ВОРОНІН» та забезпечити державну реєстрацію змін та доповнень до Статуту у 
встановленому законодавством порядку. 
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ПРОТОКОЛ № 21 
ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ 

ПУБЛІЧНОГО  АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ШВЕЙНА ФАБРИКА 
«ВОРОНІН» 

 
 
м. Київ                                                                                                      4  квітня  2012 р. 
 

Дата та час початку і закінчення реєстрації акціонерів (представників акціонерів) для 
участі в Зборах: 4 квітня  2012 року з 15.00 до 17.00 
Дата та час відкриття Зборів: 4 квітня  2012 року о 17.00. 
Місце реєстрації учасників та проведення Зборів: 01033, м. Київ, вул. Короленківська, 3 
Місцезнаходження публічного акціонерного товариства швейна фабрика «ВОРОНІН»:  
01033, м. Київ, вул. Короленківська, 3 
    

1. Слухали: 
Голову Правління Бодрову В.М., яка  довела  до відома учасників Зборів, що Наглядовою 

Радою Товариства були призначені наступні робочі органи Зборів (Протокол №3  від 
28.03.12 р.): 

- Головою Зборів – Бодрову В.М., 
- Секретарем Зборів – Шовкопляс О.О. 
- Реєстраційну комісію у складі: Заміховська Т.А. (Голова комісії), Рисенко В.В. (член 

комісії),  Голомах М.Г.(член комісії) 
- Лічильну комісію: Осипенко ВА.  (Голова комісії), Порушкевич В.В. (член комісії), 

 Дунь В.И. (член комісії) 
 
2. Слухали:  
Голову реєстраційної комісії , яка доповіла про роботу Реєстраційної комісії, 

основними цілями якої були: 
 - реєстрація учасників Зборів, видача бюлетенів для голосування учасників; 
 - визначення правомочності та наявність кворуму Загальних зборів акціонерів (більш, 

як  75  відсотків голосів від Статутного капіталу). 
 
Офіційна дата закриття реєстру акціонерів –  29 березня  2012 р. 
Всього по реєстру 834  акціонера, які володіють 200 340 акціями. 
Зареєстровано 33 акціонерів, з них: 
- 32  акціонерів  з правом 72 556  голосів; 
- 1 акціонер – юридична особа з правом 110 859 голосів. 
На зборах присутній юрист Заєць Н.О. 

 
    Загальна кількість голосів, присутніх на зборах, складає 183 415, що становить 
 91,52 % від загальної кількості акцій публічного  акціонерного товариства швейна фабрика 
«ВОРОНІН»    
   Протокол реєстраційной комісії зі списками присутніх додається (додаток 1). Таким 
чином, умова присутності на Загальних зборах акціонерів (надалі - Збори), які володіють     
75 % акцій, додержана. Кворум для проведення Зборів зібраний. Збори оголошуються 
відкритими. 
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3. Слухали: 
 

3.1.  Голову Зборів Бодрову  з повідомленням про порядок денний Загальних зборів 
акціонерів, а саме: 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 
1. Звіт Голови правління про підсумки роботи ПАТ за 2011 р. 
      Основні напрямки діяльності ПАТ на 2012 р. 
2. Доповідь головного бухгалтера про баланс ПАТ за 2011 р. та затвердження річного 

звіту та балансу за 2011 р. 
3. Звіт Голови Ревізійної Комісії. 
4. Звіт Голови Наглядової Ради про роботу за звітний період. 
5. Про виплату дивідендів за 2011 р. 
6. Внесення змін та доповнень до Статуту ПАТ ШФ «ВОРОНІН». 

 
 

3.2. Голову Зборів Бодрову В.М. з пропозицією запропонований проект порядку 
денного затвердити простим голосуванням. 
 
3.3. Ухвалити пропозицію Голови Зборів  
Просте голосування: 
 
Результати голосування: «проти»  -  - 

                                                       «за»          -   183 415 голоса,  що становить 100 % від 
кількості голосів, зареєстрованих для участі в загальних зборах. 
 

 
3.4. Вирішили: 
Запропонований порядок денний Зборів прийняти у повному обсязі. 

 
 
 

ПО ПЕРШОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО 
 
4. Звіт Голови Правління про підсумки роботи ПАТ за 2011 р. 
Основні напрямки діяльності ПАТ на 2012 р. 
 

4.1. Слухали: 
 
4.1.1. Голову Правління Бодрову В.М. з доповіддю про діяльність ПАТ в 2011 р., 

про виконання плану діяльності, затвердженого на 2011 рік, про результати діяльності 
ПАТ, основні напрямки діяльності Товариства на 2011 р. (зміст доповіді додається – 
додаток 2). 

4.1.2. Члена президіума Вороніну  Л.М. з пропозицією затвердити звіт Правління 
про діяльність ПАТ у 2011 р., про виконання плану діяльності, затвердженого на 2011 рік, 
про результати діяльності ВАТ у 2011 році та основні напрямки діяльності на 2012 р.  

 
4.2. Ухвалити пропозицію члена президіума Вороніної Л.М. 
Рішення пpиймається простою більшістю голосів акціонерів, присутніх на Зборах, 
шляхом голосування бюллетенями. 
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Результати голосування: «проти»  -  - 

                                            «за»          -   183 415 голоса,  що становить 100 % від кількості 
голосів, зареєстрованих для участі в загальних зборах. 
 

 
4.3. По першому питанню порядку денного вирішили: 

4.3.1. Затвердити звіт Голови правління про підсумки роботи ПАТ за 2011 рік 
4.3.2. Затвердити основні напрямки діяльності ПАТ на 2012 р., що додаються. 
 

 
ПО ДРУГОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО 

 
5. Доповідь головного бухгалтера про баланс ПАТ за 2011 р. та 
затвердження річного звіту та балансу за 2011 р. 
 

5.1. Слухали: 
 

5.1.1. Головного бухгалтера Нікульшину  Ю.Д. з доповіддю про баланс ПАТ за 
2011 рік (зміст доповіді додається – додаток 3). 

5.1.2. Голову Зборів Бодрову В.М. з пропозицією затвердити звіт головного 
бухгалтера про баланс ПАТ за 2011  р. шляхом голосування бюллетенями. 

  
5.2.Ухвалити пропозицію Голови Зборів. 
Просте голосування шляхом шляхом голосування бюллетенями 
 
Результати голосування: «проти»  -  - 

                                            «за»          -   183 415  голоса,  що становить 100 % від кількості 
голосів, зареєстрованих для участі в загальних зборах. 

 
 

5.3. По другому питанню порядку денного вирішили: 
Затвердити доповідь головного бухгалтера про баланс ПАТ за 2011 рік. 

 
 
 

ПО ТРЕТЬОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО 
 
6. Звіт Голови Ревізійної комісії 
 

6.1. Слухали: 
 

6.1.1. Голову Ревізійної комісії Шушакову О.П. з доповіддю про роботу Ревізійної 
комісії у 2011 році, результати проведення перевірок фінансово-господарської діяльності 
ПАТ і висновки по звіту Голови Правління та балансу ПАТ за 2011  р. (доповідь додається – 
додаток 4 ). 

6.1.2. Голову Зборів Бодрову В.М. з пропозицією затвердити звіт Ревізійної 
комісії про роботу у 2011 році . 

 
6.2.Ухвалити пропозицію Голови Зборів. 
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Рішення пpиймається простою більшістю голосів акціонерів, присутніх на Зборах, 
шляхом шляхом голосування бюллетенями 
 
. 
 
Результати голосування: «проти»  -  - 

                                            «за»          -   183 415 голоса,  що становить 100 % від кількості 
голосів, зареєстрованих для участі в загальних зборах. 
 

 
6.3. По третьому  питанню порядку денного вирішили: 
      Затвердити звіт Ревізійної комісії про роботу у 2011 році. 

 
ПО ЧЕТВЕРТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО 

 
7. Звіт Голови Наглядової Ради про роботу за звітний період. 
 

7.1. Слухали: 
 

7.1.1.Члена Наглядової Ради  Вороніну Л.М. з доповіддю про діяльність 
Наглядової Ради у 2011 р. (зміст доповіді додається - додаток 5). 

7.1.2. Голову Зборів Бодрову В.М.   з пропозицією затвердити звіт Наглядової Ради 
про роботу у 2011 році . 

 
7.2. Ухвалити пропозицію Голову Зборів Бодрової  В.М.  
Рішення пpиймається простою більшістю голосів акціонерів, присутніх на Зборах, 
шляхом голосування бюллетенями 
 
Результати голосування: «проти»  -  - 

                                                      «за»          -   183 415 голоса,  що становить 100 % від 
кількості голосів, зареєстрованих для участі в загальних зборах. 
 

7.3. По четвертому  питанню порядку денного вирішили: 
Затвердити звіт Наглядової Ради ПАТ про діяльність у 2011 році. 

 
 
 
 
 

ПО П’ЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО 
 

8. Про виплату дивідендів за 2011 р. 
 

8.1. Слухали: 
 

8.1.1. Голову Зборів Бодрову В.М. з пропозицією, у зв’язку зі збитками на 
підприємстві за підсумками року, дивіденди за 2011 р не виплачувати. 
 

8.2.Ухвалити: 
8.2.1. Пропозицію Голови Зборів. 
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Рішення пpиймається простою більшістю голосів акціонерів, присутніх на Зборах, 
шляхом голосування бюллетенями 
 

. 
Результати голосування: «проти»  -  - 

                                            «за»          -   183 415 голоса,  що становить 100 % від кількості 
голосів, зареєстрованих для участі в загальних зборах. 
 

 
8.3. По п”ятому  питанню порядку денного вирішили: 

Дивіденди за 2011 р не виплачувати. 
 

 
ПО ШОСТОМУ  ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО 

9. Внесення змін та доповнень до Статуту ПАТ ШФ «ВОРОНІН»  
          19.1. Слухали: 

9.1.1 Юриста Заєць Н.О. з доповіддю щодо змін та доповнень до Статуту ПАТ ШФ 
«ВОРОНІН» . 

 
9.2.Ухвалити: 

9.2.1. Пропозицію Голови Зборів  Бодрової В.М. щодо внесення  змін та доповнень до 
Статуту ПАТ ШФ «ВОРОНІН». 

Рішення пpиймається простою більшістю голосів акціонерів, присутніх на Зборах, 
шляхом шляхом голосування бюллетенями 

 
Результати голосування: «проти»  -  - 
                                            «за»          -   183 415 голосів,   що становить 100 %  від 

кількості голосів, зареєстрованих для участі в загальних зборах. 
                Кількість голосів, присутніх на зборах, складає 183 415, що становить 
 91,52 % від загальної кількості акцій публічного  акціонерного товариства швейна фабрика 
«ВОРОНІН»    

Кількість голосів акціонерів, які приймають рішення про внесення змін до 
Статуту ПАТ ШФ ”ВОРОНІН”, складає 183 415 голосів,   що становить 100 %  від 
кількості голосів, зареєстрованих для участі в загальних зборах. 
 
9.3. По шостому  питанню порядку денного вирішили: 

9.3.1 Внести зміни та доповнення до Статуту ПАТ шляхом викладення його в новій 
редакції, затвердити нову редакцію Статуту публічного  акціонерного  товариства швейна 
фабрика «ВОРОНІН» 

9.3.2.  Доручити Голові зборів Бодровій В.М. та секретарю зборів Шовкопляс О.О. 
підписати нову редакцію Статуту публічного  акціонерного  товариства швейна фабрика 
«ВОРОНІН» та забезпечити державну реєстрацію змін та доповнень до Статуту у 
встановленому законодавством порядку. 
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