




ПАТ «НВП «Сатурн» 

Сторінка 3 з 8 
 

Про затвердження порядку денного Зборів 
СЛУХАЛИ: Голову Зборів, Піка Володимира Миколайовича, який зауважив, що 

на адресу кожного з акціонерів ПАТ «НВП «Сатурн» простими листами було 
направлено, а у щоденному офіційному виданні НКЦПФР «Відомості НКЦПФР» № 51 
(2305) від 16 березня 2016 року та на сайті Товариства було опубліковано проект 
порядку денного річних загальних зборів акціонерів ПАТ «НВП «Сатурн» 28 квітня 
2016 року: 

 
1. Прийняття рішень з питань порядку проведення річних загальних зборів 
акціонерів ПАТ «НВП «Сатурн» (про обрання лічильної комісії, голови та 
секретаря  річних загальних зборів акціонерів, затвердження регламенту роботи 
річних загальних зборів акціонерів). 
2. Звіт Голови Правління ПАТ «НВП «Сатурн» про результати фінансово-
господарської діяльності за 2015 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду 
звіту. Основні напрямки діяльності Товариства на наступний рік.  
3. Затвердження річного звіту ПАТ «НВП «Сатурн» за 2015 рік.   
4. Затвердження звіту Наглядової ради за підсумками роботи у 2015 році. 
Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства. 
5. Затвердження висновків та звіту Ревізійної комісії за підсумками роботи у 2015 
році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків  Ревізійної 
комісії Товариства. 
6. Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) за підсумками 
роботи Товариства у 2015 році. 
7. Про виплату дивідендів (затвердження розміру річних дивідендів). 
 
З моменту повідомлення акціонерів усіма передбаченими чинним законодавством 

способами про дату проведення і порядок денний річних загальних зборів акціонерів 
ПАТ « НВП «Сатурн» 28 квітня 2016 року, щодо внесення змін та доповнень до порядку 
денного в організаційний комітет, пропозицій від акціонерів не поступило. 

 
Тому ставиться на голосування питання про затвердження порядку денного 

річних загальних зборів акціонерів ПАТ « НВП «Сатурн» 28 квітня 2016 року  
Голосування: 
«за» - 1 870 847 голоси, що складає 100 % голосів від кількості зареєстрованих для 

участі у Зборах.  
«проти» - немає  ж 
«утрималось» - немає  .ж  
Рішення прийнято більшістю голосів шляхом відкритого голосування. 
ВИРІШИЛИ: Затвердити зазначений порядок денний річних загальних зборів 

акціонерів ПАТ «НВП «Сатурн» 28 квітня 2016 року. 

Щодо регламенту зборів  
СЛУХАЛИ: Голову Зборів, Піка Володимира Миколайовича, який запропонував 

за проханням доповідача, Голови правління Товариства Чміля В.М., об’єднати 
декілька питань в один виступ, та затвердити порядок проведення Зборів. 

По п.п. 2,6,7 – доповідач Голова Правління Чміль Володимир Мусійович. Для 
доповіді надати часу 20 хвилин. 

По п. 3 – доповідач Перший заступник генерального директора  Чміль Владислав 
Володимирович. Для доповіді надати часу до 10 хвилин. 












