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ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ 
ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ 

Приватного акціонерного товариства «АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 13002» 
 

м. Київ                                                                                                                                           28 квітня 2020 року 
 
Згідно переліку власників іменних цінних паперів ПрАТ "АТП 13002", складеному Національним депозитарієм України станом на 24 
годину 22 квітня 2020 року, в перелік акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах акціонерів ПрАТ "АТП 13002" 
28 квітня 2020 року (далі – Загальні збори), включено 559 акціонерів, які є власниками 20 895 200 акцій, з них голосуючих акцій 
(голосів) із загальною кількістю 16 230 966  голосів, що враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні на Загальних 
зборах. 
Для участі в Загальних зборах зареєструвалося 1 акціонер (представник акціонера), який є власником голосуючих акцій (голосів) 
із загальною кількістю 15 955 800  голосів, що становить 98,30469 % від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) акціонерів, 
які мають право на участь у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій. 
Голосування з питань порядку денного (крім питань щодо обрання кандидатів до складу органів Товариства) проводилося за 
принципом «одна голосуюча акція – один голос», з використанням бланків бюлетенів, форму і текст яких затверджено рішенням 
Наглядової ради ПрАТ "АТП 13002" від 21 квітня 2020 року № 03/20.  

 
ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗБОРІВ: 

1. Про обрання лічильної комісії та припинення її повноважень. 
2. Обрання Голови та Секретаря Загальних зборів, затвердження регламенту проведення Загальних зборів, порядок та спосіб 
засвідчення бюлетенів для голосування. 
3. Про затвердження звіту Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019 рік, 
затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2019 рік. 
4. Про затвердження звіту Наглядової ради Товариства за 2019 рік. 
5. Про затвердження річного звіту Товариства за 2019 рік. 

6. Про затвердження порядку розподілу прибутку Товариства за 2019 рік.  
7. Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.  
8. Про обрання членів Наглядової ради Товариства.  
9. Про вчинення Товариством значних правочинів на 2020-2021 роки. Попереднє схвалення значних правочинів (із зазначенням 
характеру правочинів та їх граничної вартості). 
 
РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ: 
▼ З питання №1 порядку денного Загальних зборів «Обрання Лічильної комісії Загальних Зборів та припинення її 
повноважень». 
Проект рішення: 
«Обрати Лічильну комісію в наступному складі: 
Голова Лічильної комісії – Мельник Галина Васильовна; 
Члени Лічильної комісії: Зурова Анастасія Петрівна, Куненко-Кунь Тетяна Степанівна; 
Припинити повноваження обраної лічильної комісії з моменту завершення цих Загальних зборів акціонерів Товариства.». 
 
Результати голосування 
«За» – 15 955 800 голосів, що становить  100% голосів зареєстрованих учасників зборів, та які мають право голосу з 
цього питання; 
«Проти» – 0 голосів, що становить  0% голосів зареєстрованих учасників зборів, та які мають право голосу з цього 
питання; 
«Утримався» – 0 голосів, що становить  0% голосів зареєстрованих учасників зборів, та які мають право голосу з 
цього питання; 
«Визнано недійсними» – 0 голосів, що становить  0% голосів зареєстрованих учасників зборів, та які мають право 
голосу з цього питання; 
«Не приймали участь» – 0 голосів, що становить  0% голосів зареєстрованих учасників зборів, та які мають право 
голосу з цього питання. 
РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ ОДНОГОЛОСНО 
 
▼Питання №1 порядку денного Загальних зборів «Про обрання лічильної комісії Загальних Зборів та припинення її 
повноважень». 
Проект рішення: 
«Обрати Лічильну комісію в наступному складі: 
Голова Лічильної комісії – Зурова Анастасія Петрівна; 
Члени Лічильної комісії: Лантушенко Олена Миколаївна, Сипко Наталя Леонідівна; 
Припинити повноваження обраної лічильної комісії з моменту завершення цих Загальних зборів 
 акціонерів Товариства.». 
Результати голосування 
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«За» – 15 955 800 голосів, що становить  100% голосів зареєстрованих учасників зборів, та які мають право голосу з 
цього питання; 
«Проти» – 0 голосів, що становить  0% голосів зареєстрованих учасників зборів, та які мають право голосу з цього 
питання; 
«Утримався» – 0 голосів, що становить  0% голосів зареєстрованих учасників зборів, та які мають право голосу з 
цього питання; 
«Визнано недійсними» – 0 голосів, що становить  0% голосів зареєстрованих учасників зборів, та які мають право 
голосу з цього питання; 
«Не приймали участь» – 0 голосів, що становить  0% голосів зареєстрованих учасників зборів, та які мають право 
голосу з цього питання. 
РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ ОДНОГОЛОСНО 
 
▼Питання № 2 порядку денного Загальних зборів «Обрання Голови та Секретаря Загальних Зборів, затвердження 
регламенту проведення зборів, порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування». 
Проект рішення:  
«Обрати Головою Загальних зборів – Кортишкову Наталію Юріївну; 
Обрати Секретарем зборів – Бородинець Олену Вікторівну. 
Затвердити наступний регламент роботи Загальних зборів: 
•Доповіді з питань порядку денного – до 10 хв. 
•Відповіді на питання – до 5 хв. Усі запитання подаються в усній або письмовій формі із зазначенням 
 П.І.Б. запитувача. 
•Збори провести протягом 2 годин. 
•Підрахунок голосів по кожному питанню – до 10 хв. 
•Можливе оголошення перерви в роботі зборів до наступного дня. 
Бюлетені для голосування засвідчуються печаткою Товариства, шляхом її накладання на зворотній стороні кожного 
бюлетеня під час реєстрації акціонерів для участі в Загальних зборах акціонерів.». 
 
Результати голосування 
«За» – 15 955 800 голосів, що становить  100% голосів зареєстрованих учасників зборів, та які мають право голосу з 
цього питання; 
«Проти» – 0 голосів, що становить  0% голосів зареєстрованих учасників зборів, та які мають право голосу з цього 
питання; 
«Утримався» – 0 голосів, що становить  0% голосів зареєстрованих учасників зборів, та які мають право голосу з 
цього питання; 
«Визнано недійсними» – 0 голосів, що становить  0% голосів зареєстрованих учасників зборів, та які мають право 
голосу з цього питання; 
«Не приймали участь» – 0 голосів, що становить  0% голосів зареєстрованих учасників зборів, та які мають право 
голосу з цього питання. 
РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ ОДНОГОЛОСНО 
 
▼Питання № 3 порядку денного Загальних зборів «Про Затвердження звіту Правління Товариства про результати 
фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019 рік, затвердження результатів фінансово-господарської 
діяльності за 2019 рік». 
Проект рішення: 
«Затвердити звіт Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019 рік. 
Затвердити результати фінансово-господарської діяльності за 2019 рік». 
 
Результати голосування 
«За» – 15 955 800 голосів, що становить  100% голосів зареєстрованих учасників зборів, та які мають право голосу з 
цього питання; 
«Проти» – 0 голосів, що становить  0% голосів зареєстрованих учасників зборів, та які мають право голосу з цього 
питання; 
«Утримався» – 0 голосів, що становить  0% голосів зареєстрованих учасників зборів, та які мають право голосу з 
цього питання; 
«Визнано недійсними» – 0 голосів, що становить  0% голосів зареєстрованих учасників зборів, та які мають право 
голосу з цього питання; 
«Не приймали участь» – 0 голосів, що становить  0% голосів зареєстрованих учасників зборів, та які мають право 
голосу з цього питання. 
РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ ОДНОГОЛОСНО 
 
▼ Питання № 4 порядку денного Загальних зборів «Про затвердження звіту Наглядової ради Товариства за 2019 рік». 
Проект рішення: 
«Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2019 рік». 
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Результати голосування 
«За» – 15 955 800 голосів, що становить  100% голосів зареєстрованих учасників зборів, та які мають право голосу з 
цього питання; 
«Проти» – 0 голосів, що становить  0% голосів зареєстрованих учасників зборів, та які мають право голосу з цього 
питання; 
«Утримався» – 0 голосів, що становить  0% голосів зареєстрованих учасників зборів, та які мають право голосу з 
цього питання; 
«Визнано недійсними» – 0 голосів, що становить  0% голосів зареєстрованих учасників зборів, та які мають право 
голосу з цього питання; 
«Не приймали участь» – 0 голосів, що становить  0% голосів зареєстрованих учасників зборів, та які мають право 
голосу з цього питання. 
РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ ОДНОГОЛОСНО 
 
▼ Питання №5 порядку денного Загальних зборів «Затвердження річного звіту Товариства за 2019 рік». 
Проект рішення: 
«Затвердити річний звіт Товариства за 2019 рік». 
 
Результати голосування 
«За» – 15 955 800 голосів, що становить  100% голосів зареєстрованих учасників зборів, та які мають право голосу з 
цього питання; 
«Проти» – 0 голосів, що становить  0% голосів зареєстрованих учасників зборів, та які мають право голосу з цього 
питання; 
«Утримався» – 0 голосів, що становить  0% голосів зареєстрованих учасників зборів, та які мають право голосу з 
цього питання; 
«Визнано недійсними» – 0 голосів, що становить  0% голосів зареєстрованих учасників зборів, та які мають право 
голосу з цього питання; 
«Не приймали участь» – 0 голосів, що становить  0% голосів зареєстрованих учасників зборів, та які мають право 
голосу з цього питання. 
РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ ОДНОГОЛОСНО 
 
▼ Питання №6 порядку денного Загальних зборів «Про затвердження порядку розподілу прибутку  Товариства за 2019 
рік». 

Проект рішення: 

«Не проводити розподіл прибутку у зв’язку з його відсутністю за результатами діяльності Товариства за 2019 рік». 

 
Результати голосування 
«За» – 15 955 800 голосів, що становить  100% голосів зареєстрованих учасників зборів, та які мають право голосу з 
цього питання; 
«Проти» – 0 голосів, що становить  0% голосів зареєстрованих учасників зборів, та які мають право голосу з цього 
питання; 
«Утримався» – 0 голосів, що становить  0% голосів зареєстрованих учасників зборів, та які мають право голосу з 
цього питання; 
«Визнано недійсними» – 0 голосів, що становить  0% голосів зареєстрованих учасників зборів, та які мають право 
голосу з цього питання; 
«Не приймали участь» – 0 голосів, що становить  0% голосів зареєстрованих учасників зборів, та які мають право 
голосу з цього питання. 
РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ ОДНОГОЛОСНО 
 
▼ Питання №7 порядку денного Загальних зборів «Про припинення повноважень членів Наглядової ради».  
Проект рішення: 
«Припинити повноваження всіх членів Наглядової ради». 
 
Результати голосування 
«За» – 15 955 800 голосів, що становить 100,00% голосів зареєстрованих учасників зборів, та які мають право голосу з 
цього питання; 
«Проти» – 0 голосів, що становить 0% голосів зареєстрованих учасників зборів, та які мають право голосу з цього 
питання; 
«Утримався» – 0 голосів, що становить 0% голосів зареєстрованих учасників зборів, та які мають право голосу з 
цього питання; 
«Визнано недійсними» – 0 голосів, що становить 0% голосів зареєстрованих учасників зборів, та які мають право 
голосу з цього питання; 
«Не приймали участь» – 0 голосів, що становить 0% голосів зареєстрованих учасників зборів, та які мають право 
голосу з цього питання. 
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РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ ОДНОГОЛОСНО 
 
▼ Питання №8 порядку денного Загальних зборів «Про обрання членів Наглядової ради Товариства».  
Проект рішення: 
«Обрати членів Наглядової ради Товариства у наступному складі: Член Наглядової ради - Копилов Валерій 
Володимирович; Член Наглядової ради – Бородинець Олена Вікторівна; Член Наглядової ради – Сипко Наталя 
Леонідівна». 
Результати голосування 
Результати кумулятивного голосування щодо кандидатури Копилова Валерія Володимировича:                              
«За» – 15 955 800голосів. 
Результати кумулятивного голосування щодо кандидатури Бородинець Олени Вікторівни:                                  
«За» – 15 955 800 голосів. 
Результати кумулятивного голосування щодо кандидатури Сипко Наталі Леонідівни:                                    
«За» – 15 955 800 голосів. 
 «Проти» – 0 голосів, що становить 0% голосів зареєстрованих учасників зборів, та які мають право голосу з цього 
питання; 
«Утримався» – 0 голосів, що становить 0% голосів зареєстрованих учасників зборів, та які мають право голосу з 
цього питання; 
«Визнано недійсними» – 0 голосів, що становить 0% голосів зареєстрованих учасників зборів, та які мають право 
голосу з цього питання; 
«Не приймали участь» – 0 голосів, що становить 0% голосів зареєстрованих учасників зборів, та які мають право 
голосу з цього питання. 
РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ ОДНОГОЛОСНО 
 
▼ Питання №9 порядку денного Загальних зборів «Про вчинення Товариством значних правочинів на 2020-2021 роки. 
Попереднє схвалення значних правочинів (із зазначенням характеру правочинів та їх граничної вартості)».  
Проект рішення: 
«Прийняти рішення про попереднє схвалення значних правочинів на 2020-2021 роки щодо цінних паперів, корпоративних 
прав, нерухомості, робіт та послуг, залучення кредитних коштів, надання і отримання позик, видачі інших боргових 
зобов’язань, розміщення цінних паперів, інших ніж акції, укладання договорів іпотеки, застави тощо. Затвердити граничну 
суму правочинів на рівні 20 000 000,00 грн. (Двадцять мільйонів гривень 00 копійок), що становить більше 50 відсотків 
вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства. Делегувати повноваження по затвердженню 
значних правочинів Наглядовій раді Товариства.». 
Результати голосування 
«За» – 15 955 800 голосів, що становить  100% голосів зареєстрованих учасників зборів, та які мають право голосу з 
цього питання; 
«Проти» – 0 голосів, що становить  0% голосів зареєстрованих учасників зборів, та які мають право голосу з цього 
питання; 
«Утримався» – 0 голосів, що становить  0% голосів зареєстрованих учасників зборів, та які мають право голосу з 
цього питання; 
«Визнано недійсними» – 0 голосів, що становить  0% голосів зареєстрованих учасників зборів, та які мають право 
голосу з цього питання; 
«Не приймали участь» – 0 голосів, що становить  0% голосів зареєстрованих учасників зборів, та які мають право 
голосу з цього питання. 
РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ ОДНОГОЛОСНО 
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