
ПРОТОКОЛ №32 
РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ 

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА   
«НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «САТУРН» 

 (ідентифікаційний код 14308747, надалі відповідно – Загальні збори, Товариство) 

Дата проведення Загальних зборів – 30.11.2022 року. 
Дата складання цього протоколу – 08.12.2022 року. 
Місце складання цього протоколу – 03148, Україна, м. Київ, проспект Леся Курбаса, буд. 2-Б, кімн.325 
Загальні збори проведено дистанційно. 

Дата розміщення єдиного бюлетеня для голосування (крім кумулятивного голосування) у вільному 
для акціонерів доступі на сторінці власного веб-сайту Товариства – 18.11.2022 року. 

Дата розміщення бюлетеня для кумулятивного голосування у вільному для акціонерів доступі на 
сторінці власного веб-сайту Товариства – 25.11.2022 року. 

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах – 24.11.2022 року. 
Статутний капітал ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ 

ПІДПРИЄМСТВО «САТУРН» складає 16 000 000 грн. 00 коп., що поділений на 2 000 000 простих іменних 
акцій номінальною вартістю 8 (вісім) грн. 00 коп. 

Згідно з Переліком акціонерів ПрАТ «НВП «Сатурн»: 
1) Загальна кількість осіб, включених до Переліку акціонерів  1607 осіб.
2) Загальна кількість голосуючих акцій з усіх питань порядку денного: 1 875 363 шт.
3) Загальна кількість неголосуючих акцій: 124 637 шт.
Підсумки реєстрації акціонерів (представників): 

Загальна кількість зареєстрованих акціонерів (представників): 11 (одинадцять) осіб 

Загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій 
товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах 1792587 голосів 

Відсоток загальної кількості зареєстрованих голосів акціонерів – 
власників голосуючих акцій Товариства від загальної кількості 
голосуючих акцій (КВОРУМ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ, %): 

95,586% 

Кількість осіб, яким було відмовлено в реєстрації: 0 осіб. 
Кількість недійсних бюлетенів: 0 шт. 
Відповідно до ст.41 Закону України «Про акціонерні товариства» та Розділу ІІІ РІШЕННЯ НКЦПФР 

№196 від 16.04.2020 р. «Про затвердження Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення 
загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду», загальні 
збори мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками більш як 50 
відсотків голосуючих акцій. 

Таким чином, в результаті реєстрації акціонерів та їх представників Товариства, на момент 
закінчення реєстрації наявність кворуму встановлено. 

Голова Загальних зборів – Лабунський Владислав Володимирович, Секретар Загальних зборів – 
Яремчук Світлана Степанівна. 

Голова лічильної комісії Блінова Наталія Михайлівна,  Член лічильної комісії Галіцина Анастасія 
Петрівна, Член лічильної комісії Сарапіна Ірина Володимирівна. 

Особою, яка уповноважується взаємодіяти з ПАТ «НДУ» при проведенні Загальних зборів є Голова 
правління Чміль Владислав Володимирович. 

Спосіб повідомлення акціонерів про скликання Загальних зборів – через Депозитарну систему 
України. 

Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням 
бюлетенів для голосування – єдиного бюлетеня для голосування (щодо питань порядку денного, крім 
обрання органів товариства) та бюлетеня для кумулятивного голосування (з питань порядку денного, 
голосування за якими здійснюється шляхом кумулятивного голосування). 
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Порядок голосування на Загальних зборах: 
Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням 

бюлетенів для голосування – єдиного бюлетеня для голосування (щодо питань порядку денного, крім 
обрання органів товариства) та бюлетеня для кумулятивного голосування (з питань порядку денного, 
голосування за якими здійснюється шляхом кумулятивного голосування). 

Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на 
голосування на Загальних зборах (крім кумулятивного голосування). Кількість голосів при кумулятивному 
голосуванні визначається множенням загальної кількості голосуючих акцій, що є у володінні акціонера на 
кількість членів органу Товариства, що обирається. Отриману кількість голосів акціонер розподіляє між 
кандидатами в орган товариства на свій розсуд. 

Голосування проводилось шляхом подання заповнених бюлетенів для голосування депозитарній 
установі, яка обслуговує рахунок акціонера в цінних паперах, на якому обліковуються належні акціонеру 
акції Товариства на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах Товариства. 
Кількість голосів акціонера в бюлетені зазначалась акціонером на підставі даних отриманих акціонером від 
депозитарної установи, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються 
належні акціонеру акції Товариства. Акціонер в період проведення голосування міг надати депозитарній 
установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні 
акціонеру акції Товариства, лише один бюлетень для голосування з одних і тих самих питань порядку 
денного. У разі, якщо акціонер мав рахунки в цінних паперах в декількох депозитарних установах, на яких 
обліковуються акції Товариства, кожна із депозитарних установ приймала бюлетені для голосування лише 
щодо тієї кількості акцій, права на які обліковуються на рахунку в цінних паперах, що обслуговується 
такою депозитарною установою. Бюлетень, що був отриманий депозитарною установою після завершення 
часу, відведеного на голосування, вважався таким, що не поданий. Бюлетені для голосування 
засвідчувались одним з наступних способів за вибором акціонера: 1) за допомогою кваліфікованого 
електронного підпису акціонера (його представника); 2) нотаріально, за умови підписання бюлетеня в 
присутності нотаріуса або посадової особи, яка вчиняє нотаріальні дії; 3) депозитарною установою, яка 
обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції 
Товариства, за умови підписання бюлетеня в присутності уповноваженої особи депозитарної установи. 

 
ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

 
1) Розгляд звіту Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності 

Товариства у 2021 році. Затвердження заходів та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту 
Правління. 

2) Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2021 рік та прийняття рішень за наслідками його 
розгляду 

3) Розгляд звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства за 2021 рік та прийняття рішень за 
наслідками його розгляду. 

4) Затвердження порядку розподілу прибутку Товариства  (покриття збитків) Товариства за 
підсумками роботи за 2021 рік. Прийняття рішення про виплату дивідендів та їх розмір за простими акціями 
Товариства.  
 5) Припинення повноважень та відкликання Наглядової ради Товариства. 

6) Обрання Наглядової ради Товариства. 
7) Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів з членами Наглядової ради 

Товариства, встановлення розміру їх винагороди та визначення особи, яка уповноважується  на підписання 
цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів) з ними. 

8) Припинення повноважень та відкликання Ревізійної комісії Товариства. 
9) Обрання Ревізійної комісії Товариства. 
10) Затвердження умов цивільно-правових договорів (контрактів) з членами Ревізійної комісії, 

встановлення розміру їх винагороди та визначення особи, яка уповноважується на підписання цивільно-
правових договорів, трудових договорів (контрактів) з ними. 

11) Припинення повноважень та відкликання Голови правління Товариства. 
12) Обрання Голови правління Товариства. 
13) Затвердження умов трудового договору (контракту), що укладається з Головою правління, 

встановлення винагороди. 
14) Про використання ПрАТ «НВП «Сатурн» кредитних ліній, які надають банки. 
15) Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть 

вчинятися  Товариством протягом не  більш як одного року з дати прийняття такого рішення, із  
зазначенням характеру  правочинів та  їх граничної  сукупної вартості. 
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16)   Проведення поділу майнового комплексу за адресою: 03148, м.Київ, проспект Леся Курбаса, 2-
Б, який є власністю ПрАТ «НВП «Сатурн», на окремі об`єкти нерухомого майна  та проведення державної 
реєстрації  в Державному реєстрі речових прав  на нерухоме майно. 

 
ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ІЗ ЗАЗНАЧЕННЯМ РЕЗУЛЬТАТІВ ГОЛОСУВАННЯ З 

КОЖНОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ ТА РІШЕННЯ, ПРИЙНЯТІ 
ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ: 

 
Питання №1 порядку денного: Розгляд звіту Правління Товариства про результати фінансово-

господарської діяльності Товариства у 2021 році. Затвердження заходів та прийняття рішення за 
наслідками розгляду звіту Правління. 

Проект рішення №1 з питання №1:  Прийняти до уваги та затвердити звіт Правління Товариства 
про результати фінансово-господарської діяльності у 2021 році. Затвердити заходи за наслідками розгляду 
звіту Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності у 2021 році. Визнати роботу 
Правління Товариства за результатами 2021 року задовільною. 

Підсумок голосування: 

 Кількість голосів 
акціонерів, шт. 

Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, 
зареєстрованих на загальних зборах та 

використаних для голосування, % 
«ЗА» 1792587 100 
«ПРОТИ» 0 0 
«УТРИМАВСЯ» 0 0 
Кількість голосів 
акціонерів, які не брали 
участі у голосуванні 

0 0 

Кількість голосів 
акціонерів за 
бюлетенями, визнаними 
недійсними 

0 0 

ВСЬОГО: 1792587 100 
 Рішення: Прийняти до уваги та затвердити звіт Правління Товариства про результати фінансово-

господарської діяльності у 2021 році. Затвердити заходи за наслідками розгляду звіту Правління Товариства 
про результати фінансово-господарської діяльності у 2021 році. Визнати роботу Правління Товариства за 
результатами 2021 року задовільною. 

 
 Питання №2 порядку денного: Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2021 рік та 
прийняття рішень за наслідками його розгляду 

Проект рішення №1 з питання №2:  Прийняти до уваги та затвердити звіт Наглядової ради 
Товариства за 2021 рік.  Дати позитивну  оцінку роботи Наглядової ради у 2021 року. 

Підсумок голосування: 

 Кількість голосів 
акціонерів, шт. 

Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, 
зареєстрованих на загальних зборах та 

використаних для голосування, % 
«ЗА» 1792587 100 
«ПРОТИ» 0 0 
«УТРИМАВСЯ» 0 0 
Кількість голосів 
акціонерів, які не брали 
участі у голосуванні 

0 0 

Кількість голосів 
акціонерів за 
бюлетенями, визнаними 
недійсними 

0 0 

ВСЬОГО: 1792587 100 
Рішення: Прийняти до уваги та затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2021 рік.  Дати 

позитивну  оцінку роботи Наглядової ради у 2021 року. 
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 Питання №3 порядку денного: Розгляд звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства за 2021 
рік та прийняття рішень за наслідками його розгляду. 

Проект рішення №1 з питання №3:   Прийняти до відома та затвердити звіт та висновки Ревізійної 
комісії ПрАТ «НВП «Сатурн». Дати позитивну оцінку роботи Ревізійної комісії у 2021 році. 

Підсумок голосування: 

 Кількість голосів 
акціонерів, шт. 

Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, 
зареєстрованих на загальних зборах та 

використаних для голосування, % 
«ЗА» 1792587 100 
«ПРОТИ» 0 0 
«УТРИМАВСЯ» 0 0 
Кількість голосів 
акціонерів, які не брали 
участі у голосуванні 

0 0 

Кількість голосів 
акціонерів за 
бюлетенями, визнаними 
недійсними 

0 0 

ВСЬОГО: 1792587 100 
Рішення: Прийняти до відома та затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії ПрАТ «НВП 

«Сатурн». Дати позитивну оцінку роботи Ревізійної комісії у 2021 році. 
 
 

Питання №4 порядку денного: Затвердження порядку розподілу прибутку Товариства  
(покриття збитків) Товариства за підсумками роботи за 2021 рік. Прийняття рішення про виплату 
дивідендів та їх розмір за простими акціями Товариства. 

Проект рішення №1 з питання №4:   
1) збитки, отримані товариством у 2021 році, покрити за рахунок прибутку наступних періодів; 
2) дивіденди за 2021 рік не виплачувати; 
3) дозволити Правлінню Товариства використовувати 4% поточного прибутку на організацію 

прийомів, презентацій, придбання і розповсюдження подарунків, включаючи безоплатне надання зразків 
товарів або безоплатне надання послуг (виконання робіт) з рекламними цілями, продукції Товариства, що в 
грошовому еквіваленті не повинно перевищувати 30   (тридцяти тисяч) гривень за 2022 рік. У випадку 
перевищення ліміту в 30 000 (тридцять тисяч) , на вказані вище заходи, необхідне попереднє погодження з  
Наглядовою радою, яка дає дозвіл на залучення та використання додаткових коштів. 

Підсумок голосування: 

 Кількість голосів 
акціонерів, шт. 

Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, 
зареєстрованих на загальних зборах та 

використаних для голосування, % 
«ЗА» 1792587 100 
«ПРОТИ» 0 0 
«УТРИМАВСЯ» 0 0 
Кількість голосів 
акціонерів, які не брали 
участі у голосуванні 

0 0 

Кількість голосів 
акціонерів за 
бюлетенями, визнаними 
недійсними 

0 0 

ВСЬОГО: 1792587 100 
Рішення: 
1) збитки, отримані товариством у 2021 році, покрити за рахунок прибутку наступних періодів; 
2) дивіденди за 2021 рік не виплачувати; 
3) дозволити Правлінню Товариства використовувати 4% поточного прибутку на організацію 

прийомів, презентацій, придбання і розповсюдження подарунків, включаючи безоплатне надання зразків 
товарів або безоплатне надання послуг (виконання робіт) з рекламними цілями, продукції Товариства, що в 
грошовому еквіваленті не повинно перевищувати 30   (тридцяти тисяч) гривень за 2022 рік. У випадку 
перевищення ліміту в 30 000 (тридцять тисяч) , на вказані вище заходи, необхідне попереднє погодження з  
Наглядовою радою, яка дає дозвіл на залучення та використання додаткових коштів. 
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Питання №5 порядку денного: Припинення повноважень та відкликання Наглядової ради 
Товариства. 

Проект рішення №1 з питання №5:  Припинити повноваження та відкликати Наглядову раду 
Товариства у повному складі: Чміля Володимира Мусійовича; Миримського Дмитра Юлійовича; Обметко 
Андрія Миколайовича; Сенько Андрія Олександровича; Скрипаля Олега Володимировича; Чміля Миколу 
Мусійовича. 

Підсумок голосування: 

 Кількість голосів 
акціонерів, шт. 

Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, 
зареєстрованих на загальних зборах та 

використаних для голосування, % 
«ЗА» 1792587 100 
«ПРОТИ» 0 0 
«УТРИМАВСЯ» 0 0 
Кількість голосів 
акціонерів, які не брали 
участі у голосуванні 

0 0 

Кількість голосів 
акціонерів за 
бюлетенями, визнаними 
недійсними 

0 0 

ВСЬОГО: 1792587 100 
Рішення: Припинити повноваження та відкликати Наглядову раду Товариства у повному складі: 

Чміля Володимира Мусійовича; Миримського Дмитра Юлійовича; Обметко Андрія Миколайовича; Сенько 
Андрія Олександровича; Скрипаля Олега Володимировича; Чміля Миколу Мусійовича. 

 
Питання №6 порядку денного: Обрання Наглядової ради Товариства. 
Перелік кандидатів до обрання Наглядової ради: Миримський Дмитро Юлійович (представник 

акціонера), Наливайко Павло Валентинович (представник акціонера), Скрипаль Олег Володимирович 
(представник акціонера), Сенько Андрій Олександрович (представник акціонера), Сундучков Ігор 
Костянтинович (акціонер), Чміль Володимир Мусійович (акціонер), Чміль Микола Мусійович (акціонер). 

Підсумок голосування: 

ПІБ / Назва кандидата Кількість осіб, що 
проголосували 

Кількість 
отриманих голосів 

Миримський Дмитро Юлійович 1 2170000 
Наливайко Павло Валентинович 10 1641623 
Скрипаль Олег Володимирович 1 2170000 
Сенько Андрій Олександрович 10 1641624 
Сундучков Ігор Костянтинович 10 1641619 
Чміль Володимир Мусійович 10 1641622 
Чміль Микола Мусійович 10 1641621 
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні 0 
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними 0 

Рішення:  
До Наглядової ради Товариства обрано наступних осіб: Миримський Дмитро Юлійович 

(представник акціонера), Наливайко Павло Валентинович (представник акціонера), Скрипаль Олег 
Володимирович (представник акціонера), Сенько Андрій Олександрович (представник акціонера), 
Сундучков Ігор Костянтинович (акціонер), Чміль Володимир Мусійович (акціонер), Чміль Микола 
Мусійович (акціонер). 
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Питання №7 порядку денного: Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових 
договорів з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди та визначення 
особи, яка уповноважується  на підписання цивільно-правових договорів, трудових договорів 
(контрактів) з ними. 

Проект рішення №1 з питання №7: Затвердити умови цивільно-правових договорів та встановити 
винагороду згідно діючого Положення «Про Наглядову раду  ПрАТ «НВП «Сатурн». Доручити Голові 
правління Товариства підписати цивільно-правові договори з головою та членами Наглядової ради на 
період їх обрання. 

Підсумок голосування: 

 Кількість голосів 
акціонерів, шт. 

Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, 
зареєстрованих на загальних зборах та 

використаних для голосування, % 
«ЗА» 1792587 100 
«ПРОТИ» 0 0 
«УТРИМАВСЯ» 0 0 
Кількість голосів 
акціонерів, які не брали 
участі у голосуванні 

0 0 

Кількість голосів 
акціонерів за 
бюлетенями, визнаними 
недійсними 

0 0 

ВСЬОГО: 1792587 100 
Рішення: Затвердити умови цивільно-правових договорів та встановити винагороду згідно діючого 

Положення «Про Наглядову раду  ПрАТ «НВП «Сатурн». Доручити Голові правління Товариства підписати 
цивільно-правові договори з головою та членами Наглядової ради на період їх обрання. 

 
 

Питання №8 порядку денного: Припинення повноважень та відкликання Ревізійної комісії 
Товариства. 

Проєкт рішення №1 з питання №8:   Припинити повноваження та відкликати Ревізійну комісію 
Товариства у повному складі: Федорченко Наталію Петрівну, Здоровець Ольгу Володимирівну, Мукерія 
Михайла Самсоновича. 

Підсумок голосування: 

 Кількість голосів 
акціонерів, шт. 

Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, 
зареєстрованих на загальних зборах та 

використаних для голосування, % 
«ЗА» 1792587 100 
«ПРОТИ» 0 0 
«УТРИМАВСЯ» 0 0 
Кількість голосів 
акціонерів, які не брали 
участі у голосуванні 

0 0 

Кількість голосів 
акціонерів за 
бюлетенями, визнаними 
недійсними 

0 0 

ВСЬОГО: 1792587 100 
Рішення: Припинити повноваження та відкликати Ревізійну комісію Товариства у повному складі: 

Федорченко Наталію Петрівну, Здоровець Ольгу Володимирівну, Мукерія Михайла Самсоновича. 
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Питання №9 порядку денного: Обрання Ревізійної комісії Товариства. 
Перелік кандидатів до обрання Ревізійної комісії: Федорченко Наталія Петрівна (акціонер), 

Здоровець Ольга Володимирівна (акціонер), Миримська Мальвіна (акціонер). 
Підсумок голосування: 

ПІБ / Назва кандидата Кількість осіб, що 
проголосували 

Кількість 
отриманих голосів 

Федорченко Наталія Петрівна 10 1758879 
Здоровець Ольга Володимирівна 10 1758882 
Миримська Мальвіна 1 1860000 
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні 0 
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними 0 

Рішення:  
До Ревізійної комісії Товариства обрано наступних осіб: Федорченко Наталія Петрівна (акціонер), 

Здоровець Ольга Володимирівна (акціонер), Миримська Мальвіна (акціонер). 
 

Питання №10 порядку денного: Затвердження умов цивільно-правових договорів (контрактів) 
з членами Ревізійної комісії, встановлення розміру їх винагороди та визначення особи, яка 
уповноважується на підписання цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів) з 
ними. 

Проєкт рішення №1 з питання №10:   Затвердити умови цивільно-правових договорів, що 
укладаються з членами Ревізійної комісії, встановити Ревізійній комісії ПрАТ «НВП «Сатурн» винагороду 
відповідно до Положення «Про Ревізійну комісію» ПрАТ «НВП «Сатурн». Доручити Голові правління 
Товариства підписати цивільно-правові договори з членами Ревізійної комісії на період їх обрання. 

Підсумок голосування: 

 Кількість голосів 
акціонерів, шт. 

Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, 
зареєстрованих на загальних зборах та 

використаних для голосування, % 
«ЗА» 1792587 100 
«ПРОТИ» 0 0 
«УТРИМАВСЯ» 0 0 
Кількість голосів 
акціонерів, які не брали 
участі у голосуванні 

0 0 

Кількість голосів 
акціонерів за 
бюлетенями, визнаними 
недійсними 

0 0 

ВСЬОГО: 1792587 100 
Рішення: Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладаються з членами Ревізійної 

комісії, встановити Ревізійній комісії ПрАТ «НВП «Сатурн» винагороду відповідно до Положення «Про 
Ревізійну комісію» ПрАТ «НВП «Сатурн». Доручити Голові правління Товариства підписати цивільно-
правові договори з членами Ревізійної комісії на період їх обрання. 

 
 

Питання №11 порядку денного: Припинення повноважень та відкликання Голови правління 
Товариства. 

Проєкт рішення №1 з питання №11: Припинити повноваження та відкликати Голову правління 
Товариства Чміля Владислава Володимировича. 

Підсумок голосування: 

 Кількість голосів 
акціонерів, шт. 

Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, 
зареєстрованих на загальних зборах та 

використаних для голосування, % 
«ЗА» 1792587 100 
«ПРОТИ» 0 0 
«УТРИМАВСЯ» 0 0 
Кількість голосів 
акціонерів, які не брали 
участі у голосуванні 

0 0 
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Кількість голосів 
акціонерів за 
бюлетенями, визнаними 
недійсними 

0 0 

ВСЬОГО: 1792587 100 
Рішення: Припинити повноваження та відкликати Голову правління Товариства Чміля Владислава 

Володимировича. 
 

Питання №12 порядку денного: Обрання Голови правління Товариства. 
Проєкт рішення №1 з питання №12:  Обрати Головою правління Товариства Чміля Владислава 

Володимировича терміном на 3 (три) роки. 
Підсумок голосування: 

 Кількість голосів 
акціонерів, шт. 

Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, 
зареєстрованих на загальних зборах та 

використаних для голосування, % 
«ЗА» 1792587 100 
«ПРОТИ» 0 0 
«УТРИМАВСЯ» 0 0 
Кількість голосів 
акціонерів, які не брали 
участі у голосуванні 

0 0 

Кількість голосів 
акціонерів за 
бюлетенями, визнаними 
недійсними 

0 0 

ВСЬОГО: 1792587 100 
Рішення: Обрати Головою правління Товариства Чміля Владислава Володимировича терміном на 3 

(три) роки. 
 

Питання №13 порядку денного: Затвердження умов трудового договору (контракту), що 
укладається з Головою правління, встановлення винагороди. 

Проєкт рішення №1 з питання №13:  Голові Наглядової ради затвердити умови трудового 
договору (контракту), що укладається з Головою правління, встановити винагороду Голові правління 
відповідно до Положення «Про виконавчий орган (правління) ПрАТ «НВП «Сатурн»». Наглядовій раді 
ПрАТ «НВП «Сатурн» в термін до 01.12.2022 року обрати членів правління в кількості 6 осіб та затвердити 
умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з ними. Встановити винагороду членам правління 
відповідно до Положення «Про виконавчий орган ПрАТ «НВП «Сатурн»». Доручити Голові правління 
Товариства підписати цивільно-правові договори з членами правління на період їх обрання. 

Підсумок голосування: 

 Кількість голосів 
акціонерів, шт. 

Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, 
зареєстрованих на загальних зборах та 

використаних для голосування, % 
«ЗА» 1792587 100 
«ПРОТИ» 0 0 
«УТРИМАВСЯ» 0 0 
Кількість голосів 
акціонерів, які не брали 
участі у голосуванні 

0 0 

Кількість голосів 
акціонерів за 
бюлетенями, визнаними 
недійсними 

0 0 

ВСЬОГО: 1792587 100 
Рішення: Голові Наглядової ради затвердити умови трудового договору (контракту), що 

укладається з Головою правління, встановити винагороду Голові правління відповідно до Положення «Про 
виконавчий орган (правління) ПрАТ «НВП «Сатурн»». Наглядовій раді ПрАТ «НВП «Сатурн» в термін до 
01.12.2022 року обрати членів правління в кількості 6 осіб та затвердити умови цивільно-правових 
договорів, що укладатимуться з ними. Встановити винагороду членам правління відповідно до Положення 
«Про виконавчий орган ПрАТ «НВП «Сатурн»». Доручити Голові правління Товариства підписати 
цивільно-правові договори з членами правління на період їх обрання. 
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Питання №14 порядку денного: Про використання ПрАТ «НВП «Сатурн» кредитних ліній, які 
надають банки. 

Проєкт рішення №1 з питання №14:  Погодити діяльність правління  по використанню кредитних 
ресурсів та дозволити протягом 2022 – 2023 років оформлення та користування кредитною лінією на рівні 
40 мільйонів гривень. Надати попереднє узгодження правлінню Товариства, при оформленні кредитних 
ресурсів в банках, використовувати основні фонди Товариства на суму 100% вартості основних фондів для 
передачі в заставу в забезпечення виконання зобов`язань. 

Підсумок голосування: 

 Кількість голосів 
акціонерів, шт. 

Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, 
зареєстрованих на загальних зборах та 

використаних для голосування, % 
«ЗА» 1792587 100 
«ПРОТИ» 0 0 
«УТРИМАВСЯ» 0 0 
Кількість голосів 
акціонерів, які не брали 
участі у голосуванні 

0 0 

Кількість голосів 
акціонерів за 
бюлетенями, визнаними 
недійсними 

0 0 

ВСЬОГО: 1792587 100 
Рішення: Погодити діяльність правління  по використанню кредитних ресурсів та дозволити 

протягом 2022 – 2023 років оформлення та користування кредитною лінією на рівні 40 мільйонів гривень. 
Надати попереднє узгодження правлінню Товариства, при оформленні кредитних ресурсів в банках, 
використовувати основні фонди Товариства на суму 100% вартості основних фондів для передачі в заставу 
в забезпечення виконання зобов`язань. 

 
Питання №15 порядку денного: Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення 

значних правочинів, які можуть вчинятися  Товариством протягом не  більш як одного року з дати 
прийняття такого рішення, із  зазначенням характеру  правочинів та  їх граничної  сукупної вартості. 

Проєкт рішення №1 з питання №15:  Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, 
які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття цього рішення та 
дозволити Голові правління вчиняти правочини  граничною сукупною вартістю до 60 000 000,00 грн.  
наступного характеру: господарські договори, пов`язані з поточною діяльністю підприємства. 

Підсумок голосування: 

 Кількість голосів 
акціонерів, шт. 

Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, 
зареєстрованих на загальних зборах та 

використаних для голосування, % 
«ЗА» 1792587 100 
«ПРОТИ» 0 0 
«УТРИМАВСЯ» 0 0 
Кількість голосів 
акціонерів, які не брали 
участі у голосуванні 

0 0 

Кількість голосів 
акціонерів за 
бюлетенями, визнаними 
недійсними 

0 0 

ВСЬОГО: 1792587 100 
Рішення: Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися 

Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття цього рішення та дозволити Голові 
правління вчиняти правочини  граничною сукупною вартістю до 60 000 000,00 грн.  наступного характеру: 
господарські договори, пов`язані з поточною діяльністю підприємства. 
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Питання №16 порядку денного: Проведення поділу майнового комплексу за адресою: 03148, 
м.Київ, проспект Леся Курбаса, 2-Б, який є власністю ПрАТ «НВП «Сатурн», на окремі об`єкти 
нерухомого майна  та проведення державної реєстрації  в Державному реєстрі речових прав  на 
нерухоме майно. 

Проєкт рішення №1 з питання №16:    
1. Поділити майновий комплекс за адресою: 03148, м.Київ, проспект Леся Курбаса, 2-Б, який є

власністю ПрАТ «НВП «Сатурн», на окремі об`єкти нерухомого майна за наступним складом та надати їм 
наступні адреси: 

1.1) корпус інженерний, літера «А» - загальною площею 8342,7 кв.м., за адресою:  м. Київ, проспект 
Леся Курбаса, 2-Б; 

1.2) блок №4, літера «В» - загальною площею 1538,1 кв.м., за адресою:   м. Київ, проспект Леся 
Курбаса, 2-Б, корпус №1; 

1.3) павільйон П-47А, літера «Г» - загальною площею 288,1 кв.м., за адресою: м. Київ, проспект Леся 
Курбаса, 2-Б, корпус №12; 

1.4) павільйон П-47А, літера «Д» - загальною площею 209,3 кв.м., за адресою: м. Київ, проспект 
Леся Курбаса, 2-Б, корпус №11; 

1.5) енергокорпус, літера «Ж» - загальною площею 8262,9 кв.м., за адресою: м. Київ, проспект Леся 
Курбаса, 2-Б, корпус №2; 

1.6) склад хімії, літера «И» - загальною площею 418,2 кв.м., за адресою: м. Київ, проспект Леся 
Курбаса, 2-Б, корпус №8; 

1.7) складський корпус, літера «К» - загальною площею 1922,6 кв.м., за адресою: м. Київ, проспект 
Леся Курбаса, 2-Б, корпус №6; 

1.8) павільйон П-47А, літера «Л» - загальною площею 214,7 кв.м., за адресою: м. Київ, проспект 
Леся Курбаса, 2-Б, корпус №13; 

1.9) корпус допоміжних служб, літера «М» - загальною площею 830,1 кв.м., за адресою: м. Київ, 
проспект Леся Курбаса, 2-Б, корпус №4; 

1.10) корпус допоміжних цехів, літера «П» - загальною площею 1134,1 кв.м., за адресою: м. Київ, 
проспект Леся Курбаса, 2-Б, корпус №3; 

1.11) трансформаторна підстанція, літера «Р» - загальною площею 375,4 кв.м., за адресою: м. 
Київ, проспект Леся Курбаса, 2-Б, корпус №9; 

1.12) склад ОМТС, літера «Т» - загальною площею 420,5 кв.м., за адресою: м. Київ, проспект Леся 
Курбаса, 2-Б, корпус №10; 

1.13) склад ЛВЖ, літера «Ц» - загальною площею 38,0 кв.м., за адресою: м. Київ, проспект Леся 
Курбаса, 2-Б, корпус №5. 

2. Зобов`язати Голову правління ПрАТ «НВП «Сатурн» провести державну реєстрацію даних
об`єктів нерухомого майна в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно.  

Підсумок голосування: 

Кількість голосів 
акціонерів, шт. 

Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, 
зареєстрованих на загальних зборах та 

використаних для голосування, % 
«ЗА» 1792587 100 
«ПРОТИ» 0 0 
«УТРИМАВСЯ» 0 0 
Кількість голосів 
акціонерів, які не брали 
участі у голосуванні 

0 0 

Кількість голосів 
акціонерів за 
бюлетенями, визнаними 
недійсними 

0 0 

ВСЬОГО: 1792587 100 
Рішення: 

1. Поділити майновий комплекс за адресою: 03148, м.Київ, проспект Леся Курбаса, 2-Б, який є
власністю ПрАТ «НВП «Сатурн», на окремі об`єкти нерухомого майна за наступним складом та надати їм 
наступні адреси: 

1.1) корпус інженерний, літера «А» - загальною площею 8342,7 кв.м., за адресою:  м. Київ, проспект 
Леся Курбаса, 2-Б; 

1.2) блок №4, літера «В» - загальною площею 1538,1 кв.м., за адресою:   м. Київ, проспект Леся 
Курбаса, 2-Б, корпус №1; 
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