
ПРОТОКОЛ №21
ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ 

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КЛЕВАНЬСЬКИЙ ЛІСОЗАВОД
«ПРОМІНЬ»

16 липня 2018 року СМ Т. Клевань

Дата складання протоколу: 16 липня 2018 року.
Місце проведення Загальних зборів: Рівненська обл., Рівненській район, смт. Клевань, вул. 
Залізнична, 2.
Час початку реєстрації учасників Зборів: 11 год. 00 хв.
Час закінчення реєстрації учасників Зборів: 11 год. 45 хв.
Час відкриття Зборів: 12 год. 00 хв.
Час закриття Зборів: 13 год. 00 хв.
Вид зборів: позачергові.
Кількість осіб, включених до Переліку осіб, які мають право на участь у Зборах: 245 (двісті 
сорок п’ять) осіб.
Зареєстровано акціонерів та/або представників акціонерів для участі у Зборах: 1 (одна) особа. 
Кількість голосів, що належить особам, які зареєструвалися для участі у Зборах: 143 369 242 
голосуючих акцій, що складають 98,87% відсотків голосуючих на зборах акцій.
Відмовлено в реєстрації: відсутні.
Відповідно до чинного законодавства України кворум для проведення Зборів досягнуто, 
позачергові загальні збори акціонерів ПАТ «КЛЕВАНСЬКИЙ ЛІСОЗАВОД «ПРОМІНЬ» є 
правомочними.

Збори відкрив член ліквідаційної комісії Коваль О.М., яка розповіла про роботу щодо 
підготовки проведення Зборів. Вона зазначила, що на підставі рішення Наглядової ради 
Товариства (протокол від 21 лютого 2018 року) до складу Реєстраційної комісії призначені:

> Гук Марія Ніконорівна-голова реєстраційної комісії;
> Кошин Юрій Андрійович;
> Мельник Олександра Миколаївна.

Члени Реєстраційної комісії здійснили реєстрацію акціонерів, що прибули для участі у 
Зборах, визначили їх правомочність, а також наявність кворуму Зборів.

Голова реєстраційної комісії Гук Марія Ніконорівна доповіла, що для участі у 
загальних зборах зареєстровано уповноважених представників акціонерів -  1 особа.. Згідно 
Закону України «Про депозитарну систему України» цінні папери лише власників голосуючих 
акцій враховуються при визначенні кворуму та при головуванні.

Загальна кількість голосів, що належить зареєстрованим учасникам загальних зборів- 
власникам голосуючих акцій - 143 369 242 голосів, що складає 100% від загальної кількості 
голосуючих на цих зборах акцій.

Грищук В.В. оголошує збори відкритими, і пропонує робочій президії приступити до 
роботи.

Інформує, що на зборах присутні члени ліквідаційної комісії товариства, довірені 
особи, запрошені посадові особи, які не є акціонерами.

Повідомляє, що у рамках підготовки до зборів згідно з Законом України «Про акціонерні 
товариства», публікація про скликання загальних зборів була здійснена в пресі в офіційному 
виданні НКЦПФР -  Бюлетень «Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового 
ринку», розіслані персональні повідомлення акціонерам, інформація про проведення загальних 
зборів розміщена на власній сторінці товариства http://promin.pat.ua в мережі Інтернет, а також 
відповідно до вимог “Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів” 
інформація про проведення загальних зборів була розміщена в загальнодоступній 
інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондовому ринку.

Інформує про порядок денний зборів:
ПОРЯДОК ДЕННИЙ.

http://promin.pat.ua


1. Обрання членів лічильної комісії позачергових загальних зборів.
2. Обрання Голови та Секретаря позачергових загальних зборів.
3. Затвердження регламенту зборів.
4. Затвердження результатів роботи ліквідаційної комісії ПАТ «Клеванський лісозавод 
«ПРОМІНЬ».
5. Затвердження проміжного ліквідаційного балансу ПАТ «Клеванський лісозавод «ПРОМІНЬ».
6. Затвердження подальших дій ліквідаційної комісії ПАТ «Клеванський лісозавод 
«ПРОМІНЬ».

По 1 питанню порядку денного:
Обрати лічильну комісію у складі:
Фролов В.М. - голова лічильної комісії;
Грищук В.В. - член лічильної комісії.

Проект рішення винесений на голосування. Рішення з цього питання приймається 
простою більшістю голосів акціонерів-власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для 
участі у загальних зборах.

Підсумки голосування з пропозиції прораховуються від кворуму, прийнятому за 100 
відсотків. ________________________________

Підсумки голосування прораховані від кворуму: 1 особа, 143 369 242 голосів,
прийнятому за 100 %

КІЛ ЬКІСН О ) 
акціонерів, що 
беруть участь у  
голосуванні

Кількість 
голосів, що 
беруть участь 
у  голосуванні

% від 
кворуму

Голосували «за» 1 143 369 242 100
Голосували «проти» - - -

Голосу вал и «утр имався» - - -

Не брали участь у  голосуванні - - -

Визнані недійсними під час 
голосування

“

Рішення прийнято.
Рішення вважається прийнятим з моменту складання і підписання протоколу лічильної комісії 
про підсумки голосування.

Таким чином, по питанню №1 порядку денного загальними зборами акціонерів 
прийняте наступне рішення:
Обрати лічильну комісію у складі:
Фролов В.М. - голова лічильної комісії;
Грищук В.В. - член лічильної комісії.

По 2 питанню порядку денного:
Обрати:
Головою зборів -  Гук М.Н.
Секретарем зборів -  Прокопчук О.М.

Проект рішення винесений на голосування. Рішення з цього питання приймається 
простою більшістю голосів акціонерів-власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для 
участі у загальних зборах.

Підсумки голосування з пропозиції прораховуються від кворуму, прийнятому за 100 
відсотків.

Підсумки голосування прораховані від кворуму: 1 особа, 143 369 242 голосів, 
_________________________________________________________________________ прийнятому за 100 %

Кількість Кількість % від
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акціонерів, що 
беруть участь у  
голосуванні

голосів, що 
беруть участь 
у  голосуванні

кворуму

Голосували «за» 1 143 369 242 100
Голосували «проти» - - -
Голосували «утримався » - - -

Не брали участь у голосуванні - - -

Визнані недійсними під час 
голосування

- “

Рішення прийнято.
Рішення вважається прийнятим з моменту складання і підписання протоколу лічильної комісії 
про підсумки голосування.
Таким чином, но питанню №2 порядку денного загальними зборами акціонерів прийняте 
наступне рішення:
Обрати:
Головою зборів -  Гук М.Н.
Секретарем зборів -  Прокопчук О.М.

По З питанню порядку денного:
Затвердити наступний регламент зборів: 

для доповідей -  до 15 хвилин; 
для виступів -  до 5 хвилин.

Проект рішення винесений на голосування. Рішення з цього питання приймається 
простою більшістю голосів акціонерів-власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для 
участі у загальних зборах.

Підсумки голосування з пропозиції прораховуються від кворуму, прийнятому за 100 
відсотків.

Підсумки голосування прораховані від кворуму: 1 особа, 143 369 242 голосів,
прийнятому за 100 %

Кількість Кількість % від
акціонерів, що 
беруть участь у  
голосуванні

голосів, що 
беруть участь 
у  голосуванні

кворуму

Голосували «за» 1 143 369 242 100
Голосували «проти» - - -

Голосували «утримався» - - -

Не брали участь у голосуванні - - -

Визнані недійсними під час 
голосування

- -

Рішення прийнято.
Рішення вважається прийнятим з моменту складання і підписання протоколу лічильної комісії 
про підсумки голосування.
Таким чином, по питанню №3 порядку денного загальними зборами акціонерів прийняте 
наступне рішення:

Затвердити наступний регламент зборів:
- для доповідей -  до 15 хвилин;
- для виступів -  до 5 хвилин.

По 4 питанню порядку денного:
Слухали голову ліквідаційної комісії Прокопчук Оксану Михайлівну з інформацією про 

те, що на виконання вимог загальних зборів Товариства, що відбулися 20.03.2018р., 
ліквідаційна комісія ПАТ «Клеванський лісозавод «ПРОМІНЬ» згідно чинного законодавства 
та Положення про ліквідаційну комісію колегіально здійснювала всі передбачені

і



законодавством дії, що є обов’язковими при ліквідації підприємства, і всі повноваження щодо 
управління і розпорядження майном та коштами Товариства з метою захисту та дотримання 
прав і інтересів кредиторів та акціонерів. Проведений аналіз активів Товариства у вигляді 
проведення інвентаризації наявного майна. Здійснений аналіз пасивів Товариства: інформація 
про прийняття рішення про ліквідацію Товариства оприлюднена на офіційному сайті 
Міністерства юстиції України а також у газеті «Голос України» № 61 (6816) від 31.03.2018, всім 
кредиторам відправлені персональні письмові повідомлення про ліквідацію Товариства. Про 
ліквідацію Товариства повідомлені також Головне управління ДФС у Рівненській області, , 
Головне управління Пенсійного фонду у Рівненській області, Управління виконавчої дирекції 
фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та профілактики 
професійних захворювань у Рівненській області. Протягом роботи ліквідаційної комісії 
розглянуті заяви кредиторів та акціонерів, що надійшли в ліквідаційну комісію.

Результати роботи ліквідаційної комісії відображені в протоколах її засідань.
Всього було проведено 5 засідань ліквідаційної комісії. Рішення ліквідаційної комісії 

відображені у протоколах: № 1 від 20.05.2018., №2 від 29.05.2018р., №3 від 12.06.2018, №4 від 
18.06.2018., №5 від 30.06.2018.

Прокопчук О.М. . запропонувала затвердити результати роботи ліквідаційної комісії 
ПАТ «Клеванський лісозавод «ПРОМІНЬ» і прийняти рішення з питання, проект якого 
міститься у бюлетені №1. Проект рішення оголошується.

Проект рішення: затвердити результати роботи ліквідаційної комісії ПАТ «Клеванський 
лісозавод «ПРОМІНЬ» та прийняті ліквідаційною комісією рішення, що оформлені 
протоколами № 1 від 20.05.2018., №2 від 29.05.2018р., №3 від 12.06.2018. №4 від 18.06.2018., 
№5 від 30.06.2018.

Проект рішення винесений на голосування і голосування проводиться бюлетенем №4. 
Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів-власників голосуючих акцій, які 
зареєструвалися для участі у загальних зборах.

Підсумки голосування з пропозиції прораховуються від кворуму, прийнятому 
за 100 відсотків.__________________ ______________________________________________

Підсумки голосуванню прораховані від кворуму: 1 особа, 143 369 242 голосів,
прийнятому за 100 %

Кількість 
акціонерів, що 
беруть участь у  
голосуванні

Кількість 
голосів, що 
беруть участь 
у  голосуванні

% від 
кворуму

Голосували «за» 1 143 369 242 100
Голосували «проти» - - -

Голосували «утримався» - - -

Не брали участь у  голосуванні - - -

Визнані недійсними під час 
голосування

- - -

Рішення прийнято.
Рішення вважається прийнятим з моменту складання і підписання протоколу лічильної комісії 
про підсумки голосування.
Таким чином, по питанні» №4 порядку денного загальними зборами акціонерів прийняте 
наступне рішення:

Затвердити результати роботи ліквідаційної комісії ПАТ «Клеванський лісозавод 
«ПРОМІНЬ» та прийняті ліквідаційною комісією рішення, що оформлені протоколами № 1 від 
20.05.2018., №2 від 29.05.2018р„ №3 від 12.06.2018, №4 від 1 8.06.2018., №5 від 30.06.2018.
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По 5 питанню порядку денного:
СЛУХАЛИ: голову ліквідаційної комісії Прокопчук Оксану Михайлівну, яка доповіла 

про основні показники проміжного ліквідаційного балансу Товариства станом на 15.07.2018р., 
ознайомила зі звітом про фінансові результати за 2018 рік.

За період з 1 січня 2018 року до 15 липня 2018 року проміжний ліквідаційний 
баланс ПАТ «Клеванський лісозавод «ПРОМІНЬ» характеризується наступними показниками:

- дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги складає 260 тис.грн.
-дебіторська заборгованість по розрахункам з бюджетом зменшилась на 204 тис.грн. до

194 тис.грн. у тому числі податок на прибуток у сумі 158 тис.грн.

- власний капітал підприємства:
на початок року — 104 315 тис.грн.
на 15.07.2018року- - 133 560 тис.грн.

Станом на 15.07.2018 року у пасиві балансу кредиторська заборгованість складає 
134 055 тис.грн, в тому числі:

По даним інвентаризації вартість майна підприємства складає 496 тис.грн.
Таким чином, кредиторська заборгованість становить 134 735тис.грн, а вартість 

наявного майна 496 тис.грн, що свідчить про неможливість покриття кредиторської 
заборгованості.

Коефіцієнт абсолютної ліквідності підприємства становить 0,0001 і є нижчим за 
орієнтоване позитивне значення. Він свідчить про неможливість підприємства негайно 
погасити повну суму поточних зобов’язань власними грошовими засобами.

Коефіцієнт фінансової стійкості становить - 0,004. Коефіцієнт фінансової стійкості 
характеризує співвідношення власних та позикових коштів. Частина власного капіталу в 
загальній сумі фінансових ресурсів повинна бути не менше 50 %. Нормативне значення цього 
коефіцієнту повинне дорівнювати не менше 1. Показник, який маємо, не відповідає орієнтовно 
позитивному значенню, а він взагалі має від’ємне значення.

Коефіцієнт структури капіталу становить - 1,36. Коефіцієнт структури капіталу 
характеризує залежність підприємства від залучених коштів. Нормативне значення цього 
коефіцієнту повинне дорівнювати 0,5-1. Показник, який маємо, не відповідає орієнтовно 
позитивному значенню, характеризує залежність підприємства від позичкових коштів та 
свідчить про недостатність власного майна Товариства для погашення кредиторської 
заборгованості .

З вищенаведених показників балансу, які характеризують фінансово-господарський стан 
ПАТ «Клеванський лісозавод «ПРОМІНЬ» станом на 15.07.2018 року, можна зробити висновок 
про незадовільний фінансовий стан підприємства і недостатність майна (наявних активів) 
Товариства для задоволення вимог кредиторів.

На підставі доповіді головуючий запропонував прийняти рішення, проект якого 
міститься у бюлетені №5. Проект рішення оголошується.

Проект рішення: затвердити проміжний ліквідаційний баланс ПАТ «Клеванський 
лісозавод «ПРОМІНЬ» станом на 15 липня 2018 року.
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Проект рішення винесений на голосування і голосування проводиться бюлетенем №5 
Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів - власників голосуючих акцій, які 
зареєструвалися для участі у загальних зборах.

Підсумки голосування з пропозиції прораховуються від кворуму, прийнятому
за 100 відсотків._________________________________________________________________

Підсумки голосування прораховані від кворуму: 1 особа, 143 369 242 голосів,
прийнятому за 100 %

Кількість 
акціонерів, що 
беруть участь у  
голосуванні

Кількість 
голосів, що 
беруть участь 
у  голосуванні

% від 
кворуму

Голосували «за» 1 143 369 242 100
Голосували «проти» - - -

Голосували «утримався» - - -

Не брали участь у  голосуванні - - -

Визнані недійсними під час 
голосування

“ -

Рішення прийнято.
Рішення вважається прийнятим з моменту складання і підписання протоколу лічильної комісії 
про підсумки голосування.
Таким чином, по питанню №5 порядку денного загальними зборами акціонерів прийняте 
наступне рішення:

Затвердити проміжний ліквідаційний баланс ПАТ «Клеваснький лісозавод «ПРОМІНЬ» 
станом на 15 липня 2018 року.

По питанню АЇ! 6 порядку денного: «Затвердукення подальших дій ліквідаційної комісії 
ПАТ «Клеванський лісозавод «ПРОМІНЬ»».

СЛУХАЛИ: члена голову ліквідаційної комісії Прокопчук О.М., яка запропонувала 
загальним зборам прийняти рішення щодо подальших дій ліквідаційної комісії. На підставі 
щойно затвердженого проміжного ліквідаційного балансу ПАТ «КЛЕВАНСЬКИЙ ЛІСОЗАВОД 
«ПРОМІНЬ», який свідчить про недостатність майна (наявних активів) Товариства для 
задоволення вимог кредиторів, запропоновано на підставі вимог статті 95 Закону України «Про 
відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» затвердити такі 
подальші дії ліквідаційної комісії: Голові ліквідаційної комісії Прокопчук О.М. звернутися до 
господарського суду із заявою про порушення провадження у справі про банкрутство ПАТ 
«КЛЕВАНСЬКИЙ ЛІСОЗАВОД «ПРОМІНЬ», визнання ПАТ «КЛЕВАНСЬКИЙ ЛІСОЗАВОД 
«ПРОМІНЬ» банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури, призначення ліквідатором -  
голову ліквідаційної комісії Прокопчук Оксану Михайлівну на підставі приписів статті 95 
Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання' його 
банкрутом».

На підставі цього головуючий запропонував прийняти рішення, проект якого міститься у 
бюлетені №6. Проект рішення оголошується.

/

Проект рішення: затвердити подальші дії ліквідаційної комісії, а саме: Голові ліквідаційної 
комісії ГІАТ ««КЛЕВАНСЬКИЙ ЛІСОЗАВОД «ПРОМІНЬ»» Прокопчук Оксані Михайлівні 
звернутися до господарського суду із заявою про порушення провадження у справі про 
банкрутство ПАТ ««КЛЕВАНСЬКИЙ ЛІСОЗАВОД «ПРОМІНЬ», визнання ПАТ 
««КЛЕВАНСЬКИЙ ЛІСОЗАВОД «ПРОМІНЬ»» банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури, 
призначення ліквідатором - голову ліквідаційної комісії прокопчук Оксану Михайлівну на
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підставі вимог статті 95 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або 
визнання його банкрутом»

Проект рішення винесений на голосування і голосування проводиться бюлетенем №6. Рішення 
приймається простою більшістю голосів акціонерів-власників голосуючих акцій, які 
зареєструвалися для участі у загальних зборах.

Підсумки голосування з пропозиції прораховуються від кворуму, прийнятому
за 100 відсотків.______________________________________ _________________________

Підсумки голосування прораховані від кворуму: 1 особа, 143 369 242 голосів,
прийнятому за 100 %

Кількість 
акціонерів, що 
беруть участь у  
голосуванні

Кількість 
голосів, що 
беруть участь 
у  голосуванні

% від 
кворуму

Голосували «за» 1 143 369 242 100
Голосували «проти» - - -
Голосували «утримався» - - -

Не брали участь у  голосуванні - - -

Визнані недійсними під час 
голосування

Рішення прийнято.
Рішення вважається прийнятим з моменту складання і підписання протоколу лічильної комісії 
про підсумки голосування.
Таким чином, по питанню №6 порядку денного загальними зборами акціонерів прийняте 
наступне рішення:

Затвердити подальші дії ліквідаційної комісії, а саме: Голові ліквідаційної комісії ПАТ 
«КЛЕВАНСЬКИЙ ЛІСОЗАВОД «ПРОМІНЬ» ГІрокопчук Оксані Михайлівні звернутися до 
господарського суду із заявою про порушення провадження у справі про банкрутство ПАТ 
«КЛЕВАНСЬКИЙ ЛІСОЗАВОД «ПРОМІНЬ», визнання ПАТ «КЛЕВАНСЬКИЙ ЛІСОЗАВОД 
«ПРОМІНЬ» банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури, призначення ліквідатором - голову 
ліквідаційної комісії Прокопчук Оксану Михайлівну на підставі вимог статті 95 Закону України 
«Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом»

Головуючий повідомив, що порядок денний вичерпаний, запитує про наявність питань і 
зауважень, оголошує перерву для завершення підрахунку голосів і підготовки протоколу 
лічильної комісії.

Після перерви голова лічильної комісії оголосив підсумки голосування згідно 
загального протоколу лічильної комісії.

На підставі протоколу лічильної комісії голова зборів повідомив, що відповідні рішення 
з усіх питань порядку денного прийняті.

Питань та зауважень не надходило.

Головуючий оголошує позачергові загальні збори публічного акціонерного товариства 
«Клеванський лісозавод «Промінь» закритими.

ГукМ.Н. 

Прокопчук О.М.
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Прошито та пронумероване 
Сім аркушів 
Голова ліквідаційної 
ком іе і'^^^^.М  Прокопчук

І/ _ч\т\ ні і


