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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 ВАТ за 2010 р. 
       Основні напрямки діяльності ВАТ на 2011 р. 
2. Доповідь головного бухгалтера про баланс ВАТ за 2010 р. та затвердження річного звіту та 

балансу за 2010 р. 
3. Звіт Голови Ревізійної Комісії. 
4. Звіт Голови Наглядової Ради про роботу за звітний період. 
5. Про виплату дивідендів за 2010 р. 
6. Визначення типу та зміна найменування Товариства у зв’язку з приведенням його діяльності 

у відповідність до Закону України «Про акціонерні товариства». 
7. Внесення змін та доповнень до Статуту ВАТ ШФ «ВОРОНІН» у зв’язку з приведенням його 

у відповідність до Закону України «Про акціонерні товариства» шляхом викладення його у 
новий редакції та затвердження нової редакції Статуту Товариства. 

8. Затвердження Положення про Наглядову Раду Товариства у новій редакції. 
9. Затвердження Положення про Ревізійну Комісію Товариства у новій редакції. 
10. Затвердження Положення про Загальні збори у новій редакції. 
11. Затвердження Положення про Правління Товариства у новій редакції. 
12. Вибори органів управління. 

 
 

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»          -   182 287 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 ВАТ за 2010 р. 
Основні напрямки діяльності ВАТ на 2011 р. 
 

4.1. Слухали: 
 
4.1.1. Голову Правління Бодрову В.М. з доповіддю про діяльність ВАТ в 2010 р., 

про виконання плану діяльності, затвердженого на 2010 рік, про результати діяльності 
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ВАТ, основні напрямки діяльності Товариства на 2011 р. (зміст доповіді додається – 
додаток 2). 

4.1.2. Члена президіума Павленка С.М. з пропозицією затвердити звіт Правління 
про діяльність ВАТ у 2010 р., про виконання плану діяльності, затвердженого на 2010 рік, 
про результати діяльності ВАТ у 2010 році та основні напрямки діяльності на 2011 р.  

 
4.2. Ухвалити пропозицію члена президіума Павленка С.М. 
Рішення пpиймається простою більшістю голосів акціонерів, присутніх на Зборах, 
шляхом піднімання карток. 
 
Результати голосування: «проти»  -  - 

                                            «за»          -   182 287 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 ВАТ за 2010 рік 
4.3.2. Затвердити основні напрямки діяльності ВАТ на 2011 р., що додаються. 
 

 
ПО ДРУГОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО 

 
5. Доповідь головного бухгалтера про баланс ВАТ за 2010 р. та 
затвердження річного звіту та балансу за 2010 р. 
 

5.1. Слухали: 
 

5.1.1. Головного бухгалтера Тимофеєву Ю.Д. з доповіддю про баланс ВАТ за 2010 
рік (зміст доповіді додається – додаток 3). 

5.1.2. Голову Зборів Бодрову В.М. з пропозицією затвердити звіт головного 
бухгалтера про баланс ВАТ за 2010  р. відкритим простим голосуванням. 

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

                                            «за»          -   182 287 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 ВАТ за 2010 рік. 

 
 
 

ПО ТРЕТЬОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО 
 
6. Звіт Голови Ревізійної комісії 
 

6.1. Слухали: 
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6.1.1. Голову Ревізійної комісії Шушакову О.П. з доповіддю про роботу Ревізійної 
комісії у 2010 році, результати проведення перевірок фінансово-господарської діяльності 
ВАТ і висновки по звіту Голови Правління та балансу ВАТ за 2010  р. (доповідь додається – 
додаток 4 ). 

6.1.2. Голову Зборів Бодрову В.М. з пропозицією затвердити звіт Ревізійної 
комісії про роботу у 2010 році . 

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

                                            «за»          -   182 287 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 2010 році. 

 
ПО ЧЕТВЕРТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО 

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

7.1. Слухали: 
 

7.1.1. Голову Зборів Бодрову В.М. з доповіддю про діяльність Наглядової Ради у 
2010 р. (зміст доповіді додається - додаток 5). 

7.1.2. Члена президіума Павленка С.М.  з пропозицією затвердити звіт 
Наглядової Ради про роботу у 2010 році відкритим простим голосуванням. 

 
7.2. Ухвалити пропозицію члена президіума Павленка С.М..  
Рішення пpиймається простою більшістю голосів акціонерів, присутніх на Зборах, 
шляхом піднімання карток. 
Результати голосування: «проти»  -  - 

                                                      «за»          -   182 287 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 ВАТ про діяльність у 2010 році. 

 
 
 
 
 

ПО П’ЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО 
 

8. Про виплату дивідендів за 2010 р. 
 

8.1. Слухали: 
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8.1.1. Голову Зборів Бодрову В.М. з пропозицією, у зв’язку зі збитками на 
підприємстві за підсумками року, дивіденди за 2010 р не виплачувати. 
 

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

Зборах, шляхом піднімання карток. 
Результати голосування: «проти»  -  - 

                                            «за»          -   182 287 голоса,  що становить 100 % від кількості 
голосів, зареєстрованих для участі в загальних зборах. 
 

 
8.3. По п”ятому  питанню порядку денного вирішили: 

Дивіденди за 2010 р не виплачувати. 
 

 
ПО ШОСТОМУ  ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО 

9. Визначення типу та зміна найменування Товариства у зв’язку з приведенням його 
діяльності у відповідність до Закону України «Про акціонерні товариства». 

9.1. Слухали: 
9.1.1.  Голову Зборів   Бодрову В.М. з пропозицією прийняття рішення щодо визначення 

типу товариства та зміни найменування Товариства у зв’язку  з приведенням його 
діяльності у відповідність до Закону України «Про акціонерні товариства» з відкритого 
акціонерного товариства швейна фабрика «ВОРОНІН»    на  публічне  акціонерне  
товариство  швейна фабрика «ВОРОНІН» 

 9.2.Ухвалити: 
9.2.1. Пропозицію Голови Зборів   Бодрової В.М. 

Рішення пpиймається простою більшістю голосів акціонерів, присутніх на 
Зборах, шляхом піднімання карток. 

Результати голосування: «проти»  -  - 
                                            «за»          -   182 287, що становить 100 % від 

кількості голосів, зареєстрованих для участі в загальних зборах. 
 

      
9.3. По шостому  питанню порядку денного вирішили: 

Визначити  тип  товариства, як публічний  та змінити  найменування Товариства у 
зв’язку  з приведенням його діяльності у відповідність до Закону України «Про акціонерні 
товариства»  з  відкритого акціонерного товариства швейна фабрика «ВОРОНІН»    на  
публічне  акціонерне  товариство  швейна фабрика «ВОРОНІН» 
Кількість голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах, складає 182 287, що 
становить   90,98 % від загальної кількості акцій відкритого акціонерного товариства 
швейна фабрика «ВОРОНІН»    
Кількість голосів акціонерів, які приймають рішення про зміну найменування товариства, 
складає 182 287,   що становить 100 %  від кількості голосів, зареєстрованих для участі в 
загальних зборах. 
 
Найменування Товариства: 
 
                -  українською   мовою: Публічне    акціонерне товариство швейна фабрика 

«ВОРОНІН» ; 
      -   російською мовою:         Публичное   акционерное общество  
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                                                   швейная фабрика «ВОРОНИН» ; 
     -   англійською  мовою:    Public Joint- Stock Company Sewing factory «VORONIN”.  

 
 

 
Скорочене: - українською мовою: ПАТ ШФ «ВОРОНІН»; 
                    - російською мовою: ПАО ШФ «ВОРОНИН»; 
                    - англійською мовою: PJSC SF «VORONIN». 
 

  
ПО СЬОМОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО 

10. Внесення змін та доповнень до Статуту ВАТ ШФ «ВОРОНІН» у зв’язку з 
приведенням його у відповідність до Закону України «Про акціонерні товариства» 
шляхом викладення його у новий редакції та затвердження нової редакції Статуту 
Товариства. 

 
          10.1. Слухали: 

10.1.1 Юриста Заєць Н.О. з доповіддю щодо змін та доповнень до Статуту ВАТ ШФ 
«ВОРОНІН»  у зв’язку з приведенням його у відповідність до Закону України «Про акціонерні 
товариства»   

10.2.Ухвалити: 
10.2.1. Пропозицію Голови Зборів  Бодрової В.М. щодо внесення  змін та доповнень до 

Статуту ВАТ ШФ «ВОРОНІН»  у зв’язку з приведенням його у відповідність до Закону 
України «Про акціонерні товариства»   

 
Рішення пpиймається простою більшістю голосів акціонерів, присутніх на 

Зборах, шляхом піднімання карток. 
Результати голосування: «проти»  -  - 
                                            «за»          -   182 287 голосів,   що становить 100 %  від 

кількості голосів, зареєстрованих для участі в загальних зборах. 
 

 
10.3. По сьомому  питанню порядку денного вирішили: 

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

10.3.2.  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. 

 
ПО ВОСЬМОМУ  ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО 

11. Затвердження Положення про Наглядову Раду Товариства у новій редакції. 
11.1. Слухали: 
11.1.1. Доповідь юриста Заєць Н.О. щодо Положення про Наглядову Раду 

Товариства.  
11.1.2.  Голову Зборів  Бодрову В.М. з пропозицією затвердження Положення про 

Наглядову Раду Товариства у новій редакції. 
11.2.Ухвалити: 
11.2.1. Пропозицію Голови Зборів  Бодрової В.М. 

Рішення пpиймається простою більшістю голосів акціонерів, присутніх на 
Зборах, шляхом піднімання карток. 
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Результати голосування: «проти»  -  - 
                                            «за»          -   182 287  голосів,   що становить 100 %  

від кількості голосів, зареєстрованих для участі в загальних зборах. 
 

      
11.3. По восьмому  питанню порядку денного вирішили 
Затвердити  Положення про Наглядову Раду Товариства у новій редакції. 

 
ПО ДЕВ”ЯТОМУ  ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО 

12. Затвердження Положення про Ревізійну Комісію Товариства у новій редакції. 
 

12.1. Слухали: 
12.1.1.Доповідь юриста Заєць Н.О. щодо Положення про Ревізійну Комісію 

Товариства. 
12.1.2.  Голову Зборів Бодрову В.М. з пропозицією затвердження Положення про 

Ревізійну Комісію Товариства у новій редакції. 
12.2.Ухвалити: 
12.2.1. Пропозицію Голови Зборів   Бодрової В.М. 

Рішення пpиймається простою більшістю голосів акціонерів, присутніх на 
Зборах, шляхом піднімання карток. 

Результати голосування: «проти»  -  - 
                                            «за»          -   182 287 голосів,   що становить 100 %  від 

кількості голосів, зареєстрованих для участі в загальних зборах. 
 

    12.3. По дев”ятому  питанню порядку денного вирішили 
Затвердити  Положення про Ревізійну Комісію Товариства у новій редакції . 

 
 

ПО ДЕСЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО 
13. Затвердження Положення про Загальні збори у новій редакції. 

13.1. Слухали: 
13.1.1. Доповідь юриста Заєць Н.О. щодо Положення про Загальні Збори. 

13.1.2  Голову Зборів  Бодрову В.М. з пропозицією затвердити  Положення про Загальні 
збори у новій редакції . 
13.2.Ухвалити: 

13.2.1. Голови Зборів   Бодрової В.М. 
Рішення пpиймається простою більшістю голосів акціонерів, присутніх на 

Зборах, шляхом піднімання карток. 
Результати голосування: «проти»  -  - 
                                            «за»          -   182 287  голосів,   що становить 100 %  

від кількості голосів, зареєстрованих для участі в загальних зборах. 
 

     13.3. По десятому  питанню порядку денного вирішили 
Затвердити  Положення про Загальні збори у новій редакції . 

 
 

ПО ОДИНАДЦЯТОМУ   ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО 
       14. Затвердження Положення про Правління Товариства у новій редакції 

14.1. Слухали: 
14.1.2.Доповідь юриста Заєць Н.О. щодо Положення про Правління Товариства. 

14.1.1  Голову Зборів  Бодрову В.М. з пропозицією затвердження Положення про 
Правління Товариства  у новій редакції . 
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14.2.Ухвалити: 
14.2.1. Пропозицію Голови Зборів  Бодрової В.М. 

Рішення пpиймається простою більшістю голосів акціонерів, присутніх на 
Зборах, шляхом піднімання карток. 

Результати голосування: «проти»  -  - 
                                            «за»          -   182 287  голосів,   що становить 100 %  

від кількості голосів, зареєстрованих для участі в загальних зборах. 
 

      
14.3. По одинадцятому  питанню порядку денного вирішили 
Затвердити Положення про Правління Товариства у новій редакції. 

 
ПО ДВАНАДЦЯТОМУ  ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО 

 
15. Вибори органів управління ВАТ: 

          
15.1.Вибори членів Наглядової Ради.  

 
15.1.1. Слухали: 

 
Голову Зборів  Бодрову В.М. з пропозицією обрати Наглядову Раду строком на 3 роки 

в  наступному складі: 
- Воронін М.Л.; 

           - Вороніна І.С.; 
 - Вороніна Л.М.;  
 - Вирвикишка І.Г; 
- Заміховська Т.А.    з окладами по 200 грн. на місяць. 

Рішення пpиймається  кумулятивним голосуванням.  
Протокол лічильної комісїї додається (Додаток 6) 
Результати голосування: 
 

- Воронін М.Л. 
 «проти»  -  4 голоса,  
що становить 0.002  % від кількості голосів, зареєстрованих для участі в загальних 

зборах. 
 «за»   -   182 283 голоса, 
  що становить  99,99% від кількості голосів, зареєстрованих для участі в загальних 

зборах. 
 «утримались»  - 0 голосів, що становить  0 % від кількості голосів, зареєстрованих 

для участі в загальних зборах. 
           - Вороніна І.С. 

 «проти»  -  134 голоса, що становить 0.073  % від кількості голосів, зареєстрованих 
для участі в загальних зборах. 
            «за»          -   182153 голоса,  що становить 100 % від кількості голосів, 
зареєстрованих для участі в загальних зборах 

   «утримались»  - 0 голосів, що становить  0 % від кількості голосів, зареєстрованих 
для участі в загальних зборах. 
  

 - Вороніна Л.М.  
 «проти»  -  134 голоса, що становить 0.073  % від кількості голосів, зареєстрованих 

для участі в загальних зборах. 
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            «за»          -   182153 голоса,  що становить 100 % від кількості голосів, 
зареєстрованих для участі в загальних зборах 

   «утримались»  - 0 голосів, що становить  0 % від кількості голосів, зареєстрованих 
для участі в загальних зборах. 

 
 - Вирвикишка І.Г 

 «проти»  -  134 голоса, що становить 0.073  % від кількості голосів, зареєстрованих 
для участі в загальних зборах. 
            «за»          -   182153 голоса,  що становить 100 % від кількості голосів, 
зареєстрованих для участі в загальних зборах 

   «утримались»  - 0 голосів, що становить  0 % від кількості голосів, зареєстрованих 
для участі в загальних зборах. 

 
- Заміховська Т.А. 

 «проти»  -  134 голоса, що становить 0.073  % від кількості голосів, зареєстрованих 
для участі в загальних зборах. 
            «за»          -   182153 голоса,  що становить 100 % від кількості голосів, 
зареєстрованих для участі в загальних зборах 

   «утримались»  - 0 голосів, що становить  0 % від кількості голосів, зареєстрованих 
для участі в загальних зборах. 

 
Рішення приймається більшістю голосів 

 
15.1.2. Постановили: 

15.1.2.1.Обрати Наглядову Раду строком на 3 роки  у складі 5 чоловік: 
 - Воронін М.Л.; 

             - Вороніна І.С.; 
   - Вороніна Л.М.;  
   - Вирвикишка І.Г; 
   - Заміховська Т.А.        

15.1.2.2. Встановити оплату праці  членам Наглядової Ради - 200 грн. на місяць. 
 

15.2. Вибори членів Ревізійної комісії 
 

15.2.1. Слухали: 
Пропозицію Голови Зборів Бодрової обрати строком на 3 роки Ревізійну Комісію в 

наступному складі: 
- Шушакова О.П.; 
- Красножон А.І.; 
- Плешкун Н.Г.  - з оплатою по 200 грн. на місяць. 

Рішення пpиймається приймається кумулятивним голосуванням.  
Протокол лічильної комісїї додається (Додаток 6) 
Результати голосування: 

 
- Шушакова О.П. 
«проти»  -  134 голоса, що становить 0.073  % від кількості голосів, зареєстрованих 

для участі в загальних зборах. 
            «за»          -   182076  голоса,  що становить 99,88 % від кількості голосів, 
зареєстрованих для участі в загальних зборах 

   «утримались»  - 77 голосів, що становить 0,042 % від кількості голосів, 
зареєстрованих для участі в загальних зборах. 
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- Красножон А.І. 
«проти»  -  134 голоса, що становить 0.073  % від кількості голосів, зареєстрованих 

для участі в загальних зборах. 
            «за»          -   182153 голоса,  що становить 100 % від кількості голосів, 
зареєстрованих для участі в загальних зборах 

   «утримались»  - 0 голосів, що становить  0 % від кількості голосів, зареєстрованих 
для участі в загальних зборах. 

 
- Плешкун Н.Г 
«проти»  -  449 голоса, що становить 0,25  % від кількості голосів, зареєстрованих 

для участі в загальних зборах. 
            «за»          -   181838  голоса,  що становить 99,75 % від кількості голосів, 
зареєстрованих для участі в загальних зборах 

   «утримались»  - 0 голосів, що становить  0 % від кількості голосів, зареєстрованих 
для участі в загальних зборах. 

 
Рішення приймається більшістю голосів 

 
15.2.2.Постановили: 
 

15.2.2.1.Обрати Ревізійну комісію  строком на 3 роки  у складі 3 чоловік: 
- Шушакова О.П.;  
- Красножон А.І.; 

- Плешкун Н.Г.   
15.2.2.2. Встановити оплату праці  членам Ревізійної комісії  -  200 грн. на місяць. 
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РІШЕННЯ  
Загальних зборів акціонерів 

відкритого акціонерного товариства  
швейна фабрика «ВОРОНІН» 

від 6 квітня 2011 р. 
ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Затвердити: 
- Звіт Голови Правління про діяльність ВАТ у 2010 р., про виконання плану діяльності, 
затвердженого на 2010 рік, про результати діяльності ВАТ у 2010 році та основні 
напрямки діяльності на 2011 р.; 
- баланс ВАТ за 2010 рік. 

2. Затвердити звіт Ревізійної комісії про роботу у 2010 році. 
3. Затвердити звіт Наглядової Ради ВАТ про діяльність у 2010 році. 
4. Дивіденди за 2010 рік не виплачувати.  
5. Визначити  тип  товариства, як публічний  та змінити  найменування Товариства у 
зв’язку  з приведенням його діяльності у відповідність до Закону України «Про акціонерні 
товариства»  з  відкритого акціонерного товариства швейна фабрика «ВОРОНІН»    на  
публічне  акціонерне  товариство  швейна фабрика «ВОРОНІН» 
Кількість голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах, складає 182 287, що 
становить   90,98 % від загальної кількості акцій відкритого акціонерного товариства 
швейна фабрика «ВОРОНІН»    
Кількість голосів акціонерів, які приймають рішення про зміну найменування товариства, 
складає 182 287,   що становить 100 %  від кількості голосів, зареєстрованих для участі в 
загальних зборах. 
 
Найменування Товариства: 
 
                -  українською   мовою: Публічне    акціонерне товариство швейна фабрика 

«ВОРОНІН» ; 
      -   російською мовою:       Публичное   акционерное общество  
                                                   швейная фабрика «ВОРОНИН» ; 
     -   англійською  мовою:    Public Joint- Stock Company Sewing factory «VORONIN”.  

 
Скорочене: - українською мовою: ПАТ ШФ «ВОРОНІН»; 
                    - російською мовою: ПАО ШФ «ВОРОНИН»; 
                    - англійською мовою: PJSC SF «VORONIN». 
6. Внести зміни та доповнення до Статуту ВАТ шляхом викладення його в новій редакції, 
затвердити нову редакцію Статуту публічного  акціонерного  товариства швейна фабрика 
«ВОРОНІН» 
7.  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     
8. Затвердити  Положення про Наглядову Раду Товариства у новій редакції. 
9. Затвердити Положення про Ревізійну Комісію Товариства у новій редакції. 
10. Затвердити  Положення про Загальні збори у новій редакції. 
11. Затвердити Положення про Правління Товариства  у новій редакції. 
12. Обрати Наглядову Раду строком на 3 роки  у складі 5 чоловік: 

 - Воронін М.Л.; 
             - Вороніна І.С.; 

   - Вороніна Л.М.;  
   - Вирвикишка І.Г; 
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