
 

НАГЛЯДОВА РАДА ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

“ГОЩАНСЬКИЙ ЗАВОД ПРОДТОВАРІВ” (код ЄДРПОУ- 00379413,  місцезнаходження 

– 35400, Рівненська область, смт. Гоща, вул. Рівненська, 19) повідомляє про скликання 

річних (чергових) загальних зборів акціонерів, які відбудуться „20” квітня 2018 року о 

12.00 год. за адресою: Рівненська область, смт. Гоща, вул. Рівненська, 19 (приміщення 

адмінбудинку, актова зала (к.№1)). 

Дата  складення  переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – 

станом на 24 годину  „16” квітня 2018 року. 

Проект порядку денного: 

1. Обрання лічильної комісії. Проект рішення: Обрати лічильну комісію для підрахунку 

результатів голосування з питань порядку денного у складі: Грабовська Г.О. – Голова 

комісії; Іващук О.О. – член комісії. 

2. Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів та затвердження регламенту 

зборів. Проект рішення: Обрати Головою зборів – Вознюка Б.П., Секретарем зборів –  

Сомюка Г.Ф. Затвердити технічний регламент зборів. 

3. Розгляд та прийняття рішення за результатами розгляду звіту Директора Товариства про 

підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік. Проект рішення: 

Затвердити звіт директора  ПрАТ “Гощанський завод продтоварів” про підсумки фінансово-

господарської діяльності Товариства за 2017 рік. Визнати роботу директора ПрАТ 

„Гощанський завод продтоварів” за 2017 рік задовільною. 

5. Розгляд та прийняття рішення за результатами розгляду Звіту Наглядової ради 

Товариства.  Проект рішення: Затвердити звіт Наглядової ради ПрАТ „Гощанський завод 

продтоварів” за 2017 рік. 

6. Розгляд та прийняття рішення за результатами розгляду Звіту Ревізора Товариства. 

Проект рішення: Затвердити звіт Ревізора ПрАТ „Гощанський завод продтоварів” за 2017 

рік.  

7. Затвердження річного звіту та річної фінансової звітності Товариства за 2017 рік. Проект 

рішення: Затвердити річну фінансову звітність та звіт ПрАТ „Гощанський завод 

продтоварів” за 2017 рік.  

8. Порядок розподілу прибутку Товариства  за 2017 рік. Проект рішення: Чистий прибуток в 

розмірі 428,9 тис.грн. спрямувати на поповнення обігових коштів та придбання основних 

засобів.  

9. Прийняття рішення про припинення повноважень Ревізора Товариства. Проект рішення: 

Припинити повноваження Ревізора Товриства Вознюк Юлії Валентинівни, у зв’язку із 

внесенням змін до Статуту та відсутністю посади Ревізора. 

10. Прийняття рішення про припинення повноважень членів наглядової ради. Проект 

рішення: припинити повноваження членів наглядової ради ПрАТ «Гощанський завод 

продтоварів» Вознюка Бориса Павловича, Сомюка Григорія Федоровича та Музичука 

Віталія Анатолійовича.  

11. Обрання членів наглядової ради. Проект рішення: Рішення прийматиметься шляхом 

кумулятивного голосування.  

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства за 2017 рік 

(тис. грн.) 

Найменування показника Період  
Звітний 

 (2017 рік) 

Попередній  

(2016 рік) 

Усього активів 21583,0 8831,1 

Основні засоби 3145,9 2874,7 

Довгострокові фінансові інвестиції 0 0 

Запаси 4227,5 3397,1 

Сумарна дебіторська заборгованість 13633,9 1879,0 



Грошові кошти та їх еквіваленти 95,6 166,5 

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1833,7 1404,8 

Власний капітал 3566,5 3137,6 

Статутний капітал 5,6 5,6 

Довгострокові зобов’язання  0 0 

Поточні зобов’язання  18016,5 5693,5 

Чистий прибуток (збиток) 428,9 474,0 

Середньорічна кількість акцій (шт.) 22267 22267 

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду 

(шт.) 

0 0 

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних 

акцій протягом періоду 
0 0 

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 26 27 

Реєстрація акціонерів буде проходити в день проведення загальних зборів – 20 квітня 

2018 року з 11.00 год. до 11.45 год. за місцем проведення зборів.  

Акціонери можуть  ознайомитись  з  документами  необхідними  для прийняття  

рішень з питань порядку денного під час підготовки  до загальних  зборів у робочі дні (крім 

п´ятниці, суботи та неділі) з 10.00 год   до 15.00 год за місцезнаходженням   товариства:  

35400, Рівненська область, смт. Гоща, вул. Рівненська, 19, кабінет директора (к.2) та в день 

проведення загальних зборів акціонерів – у місці їх проведення. Посадова особа товариства 

відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – директор Гончар Любов 

Валентинiвна. Адреса веб-сайту Товариства, на якому розміщена інформація з проектом 

рішень щодо кожного з питань, включених до  проекту порядку денного  чергових 

загальних зборів акціонерів:  gzpt.at.ua. Телефон для довідок: (03650) 2-17-53.  

Відповідно до ст.38 ЗУ «Про акціонерні товариства» кожний акціонер має право 

внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів 

Товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів товариства, кількість яких не 

може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше 

ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів Товариства, а щодо кандидатів до складу 

органів Товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів. 

Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити 

відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиція до проекту порядку денного загальних 

зборів Товариства подається в письмовій формі 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 товариства. 

Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків 

голосуючих акцій, підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного 

річних загальних зборів. У такому разі рішення наглядової ради про включення питання до 

проекту порядку денного не вимагається, а пропозиція вважається включеною до проекту 

порядку денного, якщо вона подана з дотриманням вимог статті 38 Закону України «Про 

акціонерні товариства». 

Для реєстрації та участі в загальних зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт, 

а представникам акціонерів, також - довіреність або інші документи, які посвідчують право 

представника на участь у загальних зборах, оформлені згідно з вимогами законодавства 

України. 

Представником акціонера на загальних зборах акціонерного товариства може бути 

фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа 

держави чи територіальної громади. Посадові особи органів Товариства та їх афілійовані 

особи не можуть бути представниками інших акціонерів Товариства на загальних зборах 

Товариства. Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний 



строк. Акціонер має право у будь-який момент замінити свого представника, повідомивши 

про це виконавчий орган Товариства. 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 у встановленому Національною комісією з цінних паперів та 

фондового ринку порядку. 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. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах 

може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного загальних 

зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. 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.  Акціонер має право видати довіреність на право участі та 

голосування на загальних зборах декільком своїм представникам. Акціонер має право у 

будь-який час відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах акціонерного 

товариства. 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. 

Станом на 12.03.2018 року загальна кількість акцій Товариства становить  22267 шт., 

голосуючих – 21856 шт. 
   

 


