
ШАНОВНИЙ АКЦІОНЕР! 

Приватне акціонерне товариство «Вібросепаратор», (надалі- Товариство), код ЄДРПОУ 13568038, 

місцезнаходження: 10001, м. Житомир, вул. Сергія Параджанова, 93 повідомляє про скликання 

чергових Загальних зборів акціонерів Товариства, які відбудуться 16.04.2021 року об 11:00 годині 

за адресою: м. Житомир, вул. Сергія Параджанова, 93, актовий зал.  

Реєстрація учасників чергових Загальних зборів акціонерів 16.04.2021 року з 09:30 до 10:45 за 

місцем проведення зборів. Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у 

Зборах акціонерів 12.04.2021 р. 

Перелік питань разом з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до порядку денного 

чергових загальних зборів акціонерів: 

1. Прийняття рішення про обрання складу та членів лічильної комісії та припинення їх повноважень. 
Проект рішення: обрати членів лічильної комісії в кількості трьох осіб. Встановити, що повноваження 

членів лічильної комісії припиняються одночасно із закінченням (закриттям) загальних зборів 

акціонерів. 
2. Затвердження порядку проведення (регламенту) чергових загальних зборів Товариства. 

Проект рішення: затвердити порядок проведення (регламент) чергових загальних зборів Товариства. 

3. Розгляд Звіту Генерального директора Товариства за 2020 р., затвердження заходів та прийняття 

рішення за результатами його розгляду. 
Проект рішення: звіт Генерального директора за 2020 р. прийняти до відома без зауважень та 

додаткових заходів. 

4. Розгляд Звіту Наглядової Ради Товариства за 2020 р., затвердження заходів та прийняття рішення за 
результатами його розгляду. 

Проект рішення: звіт Наглядової Ради Товариства за 2020 р. прийняти до відома без зауважень та 

додаткових заходів. 
5. Затвердження Звіту та висновків Ревізійної комісії за 2020 р. та прийняття рішення за  наслідками 

його розгляду. 

Проект рішення: затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії за результатами фінансово-

господарської діяльності Товариства у 2020 р. 
6. Затвердження річного звіту Товариства за 2020 р. 

 Проект рішення: річний звіт Товариства за 2020 рік затвердити. 

7. Затвердження порядку розподілу прибутків (покриття збитків) за підсумками роботи Товариства в 
2020 р. та затвердження розподілу прибутку Товариства на 2021 рік. 

Проект рішення: Збитки Товариства за 2020 рік покрити за рахунок прибутку майбутніх періодів 

діяльності. 
 

Для реєстрації та участі у загальних зборах акціонеру необхідно мати та надати під час проходження 

реєстрації паспорт або інший документ, що посвідчує особу; для представника акціонера - документ, 

що посвідчує особу, та довіреність, оформлену відповідно до вимог чинного законодавства України. 

Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних 

зборів Товариство надає акціонерам можливість ознайомитися з матеріалами, з якими вони можуть 

ознайомитися під час підготовки до загальних зборів, та з документами, необхідними для прийняття 

рішень з питань порядку денного, на підставі поданого запиту, у робочий час в робочі дні за 

місцезнаходженням Товариства: м. Житомир, вул. Сергія Параджанова, 93, приймальня генерального 

директора, а в день проведення чергових загальних зборів також за місцем їх проведення за адресою: м. 

Житомир, вул. Сергія Параджанова, 93. Особа відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з 

документами -Хіміч Ірина Володимирівна. Довідки за тел. (0412) 42-80-88. Інформацію з проектами 

рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, а також інформацію, зазначену 

в частині четвертій статті 35 Закону України «Про акціонерні товариства», розміщено на власному веб-

сайті Товариства за адресою http://vibroseparator.ua. Від дати надіслання повідомлення про проведення 

загальних зборів до дати проведення загальних зборів акціонери відповідно до статті 36 Закону 

України «Про акціонерні товариства» мають права ознайомитися з документами, необхідними для 

прийняття рішень з питань порядку денного (а в день проведення загальних зборів - також у місці їх 

проведення), з формою бюлетеня для голосування, а також надавати Товариству письмові запитання 

щодо питань, включених до порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів. 



Акціонери мають право не пізніше початку загальних зборів направляти Товариству письмові 

запитання щодо питань, включених до порядку денного загальних зборів. Товариство до початку 

загальних зборів надає письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених 

до порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів до дати проведення 

загальних зборів. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах (надалі - довіреність), 

видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють 

нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою. Довіреність від імені 

юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими 

документами. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах акціонерного товариства 

може містити завдання щодо голосування. Під час голосування на загальних зборах представник 

повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не 

містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних 

зборах акціонерів на свій розсуд. Відповідно до статті 38 Закону України «Про акціонерні товариства» 

кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного 

загальних зборів не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів, а також щодо нових 

кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних 

зборів. Пропозиції подаються в письмовій формі на адресу за місцезнаходженням Товариства та мають 

містити прізвище, ім'я, по батькові або найменування акціонера(ів), який її вносить, кількість та тип 

належних йому акцій, зміст пропозиції до питання та/або проекту рішення та/або інформацію про 

кандидата до складу органу Товариства, передбачену чинним законодавством України. 

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

зборів, загальна кількість акцій складає 44830 простих іменних штук, загальна кількість голосуючих 

акцій 33161 штук. Наглядова рада Товариства.  

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.) 

Найменування показника Період 

звітний попередній 

Усього активів 12318 13361 

Основні засоби (за залишковою вартістю) 7118 7903 

Запаси 319 429 

Сумарна дебіторська заборгованість 4736 4889 

Гроші та їх еквіваленти 66 5 

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) -27462 -27229 

Власний капітал 6560 6793 

Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал 15690 15690 

Довгострокові зобов'язання і забезпечення 0 0 

Поточні зобов'язання і забезпечення 5768 6568 

Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток) -233 -1009 

Середньорічна кількість акцій (шт.) 44830 44830 

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн) -5,1974 -22,5006 

Дане повідомлення є перепусткою на територію Товариства. 

Також, нагадуємо, що Кабінетом Міністрів України запроваджено карантин спрямований на 

запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, 

спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, у зв’язку з чим просимо дотримуватися правил 

карантину та користуватися засобами індивідуального захисту. 


