
 

 

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО 

«САТУРН» (надалі – Товариство, ідентифікаційний код 14308747, місцезнаходження: проспект Леся Курбаса, 

буд. 2-Б, м. Київ, Україна, 03148) повідомляє про скликання річних загальних зборів акціонерів Товариства 

(надалі – Загальні збори).  

Дата, час та місце проведення Загальних зборів: 30  березня  2022 року об 11:00  годині за 

адресою: 03150, м.Київ, вул.Велика Васильківська,65, оф.411. 

Час початку і час закінчення реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах: 30 березня 

2022 року,  з 10-00 до 10-45 за місцем проведення зборів. 

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах: 24 березня  

2022 року станом на 24 годину. 

 

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ РАЗОМ З ПРОЕКТОМ РІШЕНЬ ЩОДО КОЖНОГО З ПИТАНЬ, 

ВКЛЮЧЕНИХ ДО ПРОЕКТУ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: 

№ Найменування питання Проекти рішень 

1 

Обрання Лічильної комісії 

Зборів та прийняття рішення 

про припинення її 

повноважень. 

Для роз’яснення щодо порядку голосування, проведення підрахунку 

голосів під час голосувань, оформлення  результатів голосувань з 

питань порядку денного, а також для вирішення інших питань, 

пов’язаних із  забезпеченням проведення голосування на Зборах, 

повноваження Лічильної комісії передати Депозитарній установі  ТОВ 

"КОМЕКС-ФІНАНС», з якою Товариством укладено Договір. 

Припинити повноваження Лічильної комісії з моменту закриття 

Зборів. 

2 
Обрання Голови та секретаря 

Зборів. 

Обрати Головою річних загальних зборів акціонерів товариства Чміля 

Миколу Мусійовича, Секретарем річних загальних зборів акціонерів 

товариства Полторацьку Любов Макарівну. 

3 
Затвердження регламенту 

роботи Зборів. 

Затвердити наступний  регламент роботи Зборів: 

- доповідь з усіх питань порядку денного – до 10 хвилин, 

- відповіді на запитання – до 5 хвилин, 

- співдоповідь за попереднім записом, що надається Голові зборів у 

письмовому вигляді із зазначенням ПІБ акціонера або представника 

акціонера – до 3 хвилин 

- запитання/пропозиції/зауваження надавати Голові зборів у 

письмовому вигляді із зазначенням ПІБ акціонера або представника 

акціонера, 

- встановити, що протокол Зборів підпишуть Голова та Секретар 

Зборів, 

- з усіх питань порядку денного проводити голосування за допомогою 

затверджених бюлетенів для 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 кандидатів. Отриману кількість голосів 

акціонер розподіляє між кандидатами в орган товариства на свій 

розсуд. 

4 

Розгляд звіту Наглядової ради 

Товариства за 2021 рік та 

прийняття рішення за 

наслідками його розгляду.  

Прийняти до відома та затвердити звіт Наглядової ради ПрАТ «НВП 

«Сатурн» за 2021 рік. Дати позитивну оцінку роботи Наглядової ради 

у 2021 році. 

5 

Розгляд звіту правління 

Товариства за 2021 рік та 

прийняття рішень за 

наслідками його розгляду. 

Прийняти до відома та затвердити звіт правління  ПрАТ «НВП 

«Сатурн» за 2021 рік. Дати позитивну оцінку роботи правління у 2021 

році.     

6 

Розгляд звіту та висновків 

Ревізійної комісії Товариства 

за 2021 рік та прийняття 

рішень за наслідком його 

розгляду. 

Прийняти до відома та затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії  

ПрАТ «НВП «Сатурн». Дати позитивну оцінку роботи Ревізійної 

комісії у 2021 р.   

7 

Розгляд висновків 

зовнішнього аудиту та 

затвердження заходів за 

результатами його розгляду. 

Ніяких рішень не приймати. 



 

8 
Затвердження річного звіту за 

2021 рік. 
Затвердити річний звіт за 2021 рік. 

9 

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. 

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 і свят, 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 30 000 (тридцяти тисяч) гривень 

за 2022 рік. У випадку,  перевищення ліміту в 30 000 (тридцять тисяч) 

гривень, на вказані вище заходи, необхідно попереднє погодження з 

Наглядовою радою, яка дає дозвіл на залучення та використання 

додаткових коштів. 

 

 

10 

Припинення повноважень та 

відкликання Наглядової ради 

Товариства. 

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 Миколи 

Мусійовича. 

11 
Обрання Наглядової ради 

Товариства. 
Голосування буде проводитися шляхом кумулятивного голосування. 

12 

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. 

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. 

 

13 

Припинення повноважень та 

відкликання Ревізійної комісії 

Товариства. 

Припинити повноваження та відкликати Ревізійну комісію Товариства 

у повному складі: Федорченко Наталію Петрівну, Здоровець Ольгу 

Володимирівну, Мукерiя Михайла Самсоновича. 

 

14 
Обрання Ревізійної комісії 

Товариства. 
Голосування буде проводитися шляхом кумулятивного голосування. 

15 

Затвердження умов цивільно-

правових договорів, трудових 

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. 

Затвердити  умови цивільно-правових договорів, що укладаються з 

членами Ревізійної комісії, встановити членам Ревізійної 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. 

16 

Припинення повноважень та 

відкликання Голови 

Правління Товариства. 

Припинити повноваження та відкликати Голову Правління Товариства 

Чмiль Владислава Володимировича. 

17 
Обрання Голови Правління 

Товариства 

Обрати Головою Правління Товариства Чміля Владислава 

Володимировича  терміном на три роки. 

18 

Затвердження умов трудового 

договору (контракту), що 

укладається з головою 

правління, встановлення 

розміру винагороди. 

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 31.03.2022 р. 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. 

19 

Про використання ПрАТ 

«НВП «Сатурн»   кредитних 

ліній, які надають банки. 

Погодити діяльність правління по використанню кредитних ресурсів 

та дозволити протягом 2022 – 2023 років оформлення та користування 

кредитною лінією на рівні 27 мільйонів гривень.  

Надати попереднє узгодження правлінню Товариства, при оформленні 

кредитних договорів  в банках, використовувати основні фонди 

Товариства на суму 100% вартості основних фондів для передачі в 

заставу в забезпечення виконання зобов’язань.  

20 

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. 

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 до 30.03.2023 

р. вчиняти правочини граничною сукупною вартістю до 60 000 000,00 

грн. наступного характеру: господарські договори, пов`язані з 

поточною діяльністю підприємства. 

 
Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства,  

(згідно національних положень (стандартів) ведення бухгалтерського обліку),(тис. грн.) 

Найменування показника 
період 

звітний попередній 

Усього активів   29000 22286 

Основні засоби  (за залишковою вартістю) 9843 9409 

Запаси  4407 4184 

Сумарна дебіторська заборгованість   11714 5845 

Гроші та їх еквіваленти 392 217 

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)  -577 16225 

Власний капітал  15423 16725 

Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал 16000 500 

Довгострокові зобов'язання і забезпечення 5521 1483 

Поточні зобов'язання і забезпечення 8056 4078 

Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток) (тис грн.) -601 15772 

Середньорічна кількість акцій (шт.)  2000000 2000000 

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн) -0.3 7.886 

 
Для участі (реєстрації) у Загальних зборах акціонерам (представникам акціонерів) необхідно мати: 

акціонерам – паспорт; представникам акціонерів – паспорт і довіреність на право участі у Загальних зборах, 

оформлену відповідно до вимог чинного законодавства; особам, які представляють юридичні особи без 

довіреності – протокол про призначення на посаду, чинний витяг з Єдиного державного реєстру юридичних 

осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, оригінал або засвідчену копію Статуту юридичної 

особи, паспорт; представникам юридичних осіб нерезидентів – легалізовані документи про державну 

реєстрацію, документ, що підтверджує повноваження (протокол, довіреність тощо), призначення на посаду, 

паспорт. 

Порядок участі та голосування на Загальних зборах за довіреністю: Довіреність на право участі та 

голосування на загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими 

особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою в порядку 

визначеному НКЦПФР. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах від імені юридичної 

особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами. Для 

реєстрації представника акціонера за довіреністю реєстраційній комісії надається оригінал довіреності або 

нотаріально засвідчена копія, яка залишаться в матеріалах Зборів. 

Після реєстрації та отримання бюлетенів для голосування, представник голосує і фіксує волевиявлення в 

бюлетені для голосування на свій розсуд, або  виключно у відповідності до наданих йому повноважень, що 

повинні бути зазначені в довіреності на право участі у Загальних зборах (завданні тощо), оформлену 

відповідно до вимог чинного законодавства України. Акціонер має право видати довіреність на право участі та 

голосування на Загальних зборах декільком своїм представникам. Надання довіреності на право участі та 

голосування на Загальних зборах не виключає право участі на цих Загальних зборах акціонера, який видав 

довіреність, замість свого представника. До закінчення часу, відведеного на реєстрацію учасників Загальних 

зборів, акціонер має право замінити свого представника, повідомивши про це реєстраційну комісію та 

виконавчий орган Товариства, або взяти участь у Загальних зборах особисто. У разі, якщо для участі в 



Загальних зборах з’явиться декілька представників акціонера, зареєстрованим буде той представник, 

довіреність якому буде видана пізніше. 

Від дати надіслання Товариством повідомлення про проведення загальних зборів до 29 березня 2022 

року (включно), акціонери мають право ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з 

питань порядку денного за місцезнаходженням Товариства: проспект Леся Курбаса, буд. 2-Б, м. Київ, Україна, 

03148, 3-ій поверх, приймальня Голови правління ПрАТ «НВП «Сатурн» №1, в робочі дні (понеділок - 

п’ятниця) з 10.00 до 16.00 (перерва з 12.00 до 13.00), а в день проведення загальних зборів - за місцем їх 

проведення. 

Для ознайомлення з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, 

акціонер має надіслати не пізніше ніж за два робочі дні до дати ознайомлення заяву цінним листом з описом 

вкладення з оголошеною вартістю за місцезнаходженням Товариства: проспект Леся Курбаса, буд. 2-Б, м. Київ, 

Україна, 03148. Письмова заява повинна містити: П.І.Б. (найменування) акціонера, адресу для листування, 

електронну адресу та контактний номер телефону такого акціонера; кількість, тип та/або клас належних 

акціонеру акцій; перелік матеріалів з якими акціонер бажає ознайомитись під час підготовки до загальних 

зборів. До заяви обов’язково надається оригінал виписки про стан рахунку у цінних паперах на дату подання 

заяви. 

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки 

до Загальних зборів (надалі–матеріали): акціонер (представник) звертається до відповідальної особи за 

зазначеними вище відповідною адресою та час; надає паспорт (для представника – паспорт та довіреність з 

відповідними правами); відповідальна особа надає матеріали; після ознайомлення акціонер (представник) 

повертає матеріали відповідальній особі в повному об’ємі. Факт надання та повернення матеріалів фіксується в 

"Журналі надання матеріалів щодо загальних зборів акціонерів" із зазначенням часу отримання, повернення 

матеріалів, відповідних підписів акціонера (представника) та відповідальної особи. 

Акціонери мають право надсилати Товариству (цінним листом з описом вкладення з оголошеною 

вартістю за адресою місцезнаходження Товариства) письмові запитання щодо питань, включених до порядку 

денного Загальних зборів та проектів рішень з питань, включених до порядку денного Загальних зборів, до 

дати проведення загальних зборів за адресою місцезнаходження Товариства. Акціонерне товариство до 

початку Загальних зборів надає письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених 

до порядку денного Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів. Акціонерне товариство може 

надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту. Письмові запитання повинні містити: П.І.Б. 

(найменування) акціонера, адресу для листування, електронну адресу та контактний номер телефону такого 

акціонера; кількість, тип та/або клас належних акціонеру акцій; питання. До заяви обов’язково надається 

оригінал виписки про стан рахунку у цінних паперах на дату подання заяви. 

Згідно ст. 38 Закону України "Про акціонерні товариства" кожний акціонер має право внести пропозиції. 

Пропозиції щодо кандидатів до складу органів Товариства вносяться не пізніше ніж за сім днів до дати 

проведення загальних зборів. Пропозиції подаються в письмовій формі (цінним листом з описом вкладення з 

оголошеною вартістю за адресою місцезнаходження Товариства) із зазначенням прізвища (найменування) 

акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання 

та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується 

цим акціонером до складу органів. Зміни до проекту порядку денного загальних зборів  вносяться лише 

шляхом включення нових питань та проектів рішень із запропонованих питань. 

Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами тощо – Голова 

правління ПрАТ «НВП «Сатурн» Чміль Владислав Володимирович. Контактна особа з питань підготовки до 

Зборів акціонерів: Полторацька Любов Макарівна. Тел.: (044) 403-08-09. 

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектами рішень щодо кожного з 

питань, включених до порядку денного, а також інша інформація згідно вимог статті 35 Закону України "Про 

акціонерні товариства": www.jssaturn.com 

Станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних 

зборів 16 лютого 2022 року: загальна кількість акцій – 2 000 000 шт., загальна кількість голосуючих акцій – 

1 899 233 шт. 

Наглядова рада ПрАТ «НВП «Сатурн» 

http://www.jssaturn.com/
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