
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«АГРОФІРМА «ПРОВЕСІНЬ» 

 
Протокол  

Загальних зборів акціонерів, 
що відбулися 22.06.2018р. за адресою: м. Львів, вул. Тракт Глинянський, 152 

 

м. Львів                                                                                                                          22 червня 2018 року 

Час початку реєстрації учасників зборів: 09:00 год. 22.06.2018р. 
Час відкриття зборів: 11:00 год. 22.06.2018р. 
Час закриття зборів: 12:30 год. 22.06.2018р. 
 
Реєстрація акціонерів для участі у зборах здійснювалася на підставі переліку акціонерів, які 

мають право брати участь у загальних зборах, складеного відповідно до Закону України «Про 
акціонерні товариства» станом на24:00 год. 18.06.2018р.  

Згідно даних Реєстру власників іменних цінних паперів: 
Загальна кількість акцій у випуску становить 34 132 510 акцій. 
Загальна кількість акціонерів становить 1288 осіб. 
Загальна кількість голосуючих акцій становить 27 292 311. 
При цьому в депозитарній установі ТзОВ «Балтік Фінанс Груп» оформлено 1288 рахунків 

акціонерів ПрАТ «Агрофірма «Провесінь», що володіють 98,332498% у статутному капіталі – 
власників 33 563 350 акцій (в т.ч. 27 220 311 голосуючих акцій). В ПАТ «УкрСиббанк»  оформлено 1 
рахунок акціонера –фізичної особи, що володіє  0,210942% у статутному капіталі – власника 72 000 
голосуючих акцій. Крім цього,  491 760 акцій (1,440737%) знаходяться на рахунках в НДУ; в ПАТ 
«Інтеграл-банк» (НДУ уповноважений на зберігання) оформлено 5 400 акцій, що становить 0,01582% 
у статутному капіталі. 

Разом – 100% у статутному капіталі – власників 34 132 510 акцій, в.ч. 27 292 311 голосуючих 
акцій. 

Для реєстрації учасників річних загальних зборів акціонерів рішенням Наглядової ради ПрАТ 
«Агрофірма «Провесінь» (протокол засідання Наглядової ради Товариства від 26.04.2018р.) була 
призначена реєстраційна комісія у складі: Кудрань Мар’яни Миколаївни, Лещука Миколи 
Миколайовича та Мазепи Олега Олександровича. Згідно чинного законодавства України, 
реєстраційна комісія провела реєстрацію прибувших на збори акціонерів та їх уповноважених 
представників.   

Кількість акціонерів особисто та/або представників акціонерів, які зареєструвалися для участі 
у зборах: 7 осіб. 

Кількість голосів, що належить особам, які зареєструвалися для участі у зборах – 27 221 125, 
що становить 99,74% від загальної кількості голосуючих акцій Товариства. 

Відповідно до ст.41 Закону України «Про акціонерні товариства», кворум для проведення 
зборів досягнуто, збори є правомочними. 

 
Згідно з Законом України «Про акціонерні товариства» Наглядовою радою Товариства  було 

прийняте рішення про затвердження порядку денного загальних зборів акціонерів Товариства 
(протокол засідання Наглядової ради Товариства від 26.04.2018р). Протягом строку, встановленого 
Законом України «Про акціонерні товариства», від акціонерів не надходило пропозицій щодо 
доповнення порядку денного загальних зборів акціонерів Товариства. 

Порядок денний загальних зборів 
1. Обрання Робочих органів Загальних зборів акціонерів: голови, секретаря та Лічильної 
комісії. 
2. Затвердження регламенту проведення Загальних зборів акціонерів. 
3. Розгляд звіту Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності 
у 2017 році та рішень Правління, прийнятих у 2017 році. Прийняття рішення за наслідками 
розгляду звіту та рішень Правління Товариства. 
4. Розгляд та затвердження Аудиторського висновку щодо фінансової звітності ПрАТ 
«Агрофірма «Провесінь» за 2017 рік. 
5. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства про результати фінансово-господарської 
діяльності у 2017 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради. 
6. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2017 рік. 



7. Визначення порядку розподілу чистого прибутку (покриття збитків) Товариства за 
підсумками роботи у 2017 році.  
8. Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2018 рік, в т.ч. погашення 
дебіторської заборгованості Товариства за договорами фінансової допомоги. 
9. Погодження отримання кредиту. 

 
Загальні збори відкрив голова правління ПрАТ «Агрофірма «Провесінь» Багнюк Ігор 

Васильович, який привітав присутніх акціонерів з проведенням чергових Загальних зборів акціонерів, 
оголосив протокол Реєстраційної комісії, доповів, що є всі підстави розпочати Загальні збори 
акціонерів ПрАТ «Агрофірма «Провесінь», а також зазначив, що згідно Статуту Товариства до 
обрання складу Лічильної комісії здійснювати підрахунок голосів, роз’яснення щодо порядку 
голосування та з інших питань, пов’язаних із забезпеченням проведення голосування на загальних 
зборах акціонерів здійснюватиме Реєстраційна комісія. Повідомив, що голосування з питань порядку 
денного загальних зборів проводиться з використанням бюлетенів для голосування, форма і текст 
яких були затверджені Наглядовою радою (протоколи засідання Наглядової ради Товариства від 
26.04.2018р. та 05.06.2018р.). 

Заперечень та інших пропозицій не надходило. 
 
1. Обрання Робочих органів Загальних зборів акціонерів: голови, секретаря та 

Лічильної комісії. 
1.1. Слухали: голову правління Багнюка І.В., який запропонував переобрати до складу 

Лічильної комісії у повному складі членів Реєстраційної комісії, а саме: Кудрань М.М., Лещука М.М. 
та Мазепу О.О.  

 
Голосували: «за» - 27 221 125 голосів, що становить 100% від загальної кількості 

зареєстрованих для участі у зборах акціонерів - власників голосуючих акцій. 
                        «проти» - немає 
                        «утримались» - немає 
Вирішили: обрати Лічильну комісію у складі Кудрань М.М., Лещука М.М. та Мазепи О.О. 
Голосування проводилось з використанням бюлетнів для голосування, які отримані під час 

реєстрації кожним акціонером, форма і зміст, яких затверджені Наглядовою радою ПрАТ «Агрофірма 
«Провесінь» (протокол засідання Наглядової ради Товариства від 26.04.2018р.). 

 
1.2. Слухали: голову правління Багнюка І.В., який повідомив, що рішенням Правління 

запропоновано його обрати головою Загальних зборів акціонерів. Запропонував проголосувати за 
його кандидатуру на посаду голови Загальних зборів акціонерів. 

Інших пропозицій не надходило. 
 
Голосували: «за» - 27 221 125 голосів, що становить 100% від загальної кількості 

зареєстрованих для участі у зборах акціонерів - власників голосуючих акцій. 
                        «проти» - немає 
                        «утримались» - немає 
Вирішили: обрати головою Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Агрофірма «Провесінь» 

Багнюка І.В. 
Голосування проводилось з використанням бюлетнів для голосування, які отримані під час 

реєстрації кожним акціонером, форма і зміст, яких затверджені Наглядовою радою ПАТ «Агрофірма 
«Провесінь» (протокол засідання Наглядової ради Товариства від 26.04.2018р.). 

 
1.3. Слухали: голову Загальних зборів акціонерів Багнюка І.В., який запропонував на посаду 

секретаря Зборів кандидатуру Гули Мар’яни Іванівни. 
Інших пропозицій не надходило. 
 
Голосували: «за» - 27 221 125 голосів, що становить 100% від загальної кількості 

зареєстрованих для участі у зборах акціонерів - власників голосуючих акцій. 
                        «проти» - немає 
                        «утримались» - немає 
Вирішили: обрати секретарем Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Агрофірма «Провесінь» 

Гулу М.І. 
Голосування проводилось з використанням бюлетнів для голосування, які отримані під час 

реєстрації кожним акціонером, форма і зміст, яких затверджені Наглядовою радою ПрАТ «Агрофірма 
«Провесінь» (протокол засідання Наглядової ради Товариства від 26.04.2018р.). 
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2. Затвердження регламенту проведення Загальних зборів акціонерів. 
Слухали: голову Загальних зборів акціонерів Багнюка І.В., який запропонував затвердити 

наступний регламент Зборів: 
• доповідачу надати для доповіді 3 хвилини; 
• співдоповідачу – 2 хвилини; 
• на обговорення кожного питання пропонується виділити по 5 хвилин; 
• голосування з питань порядку денного проводити тільки з використанням бюлетенів 

для голосування, які отримані під час реєстрації кожним акціонером, форма і зміст, яких затверджені 
Наглядовою радою ПрАТ «Агрофірма «Провесінь» (протоколи засідання Наглядової ради Товариства 
від 26.04.2018р. та 05.06.2018р.), відповідно до статті 43 Закону України «Про акціонерні 
товариства». При цьому голова зборів формулює питання порядку денного із зазначенням номера 
бюлетеня, відповідно певного питання порядку денного. На бюлетенях необхідний підпис акціонера, 
у разі його відсутності бюлетень буде вважатися недійсним. 

 
Голосували: «за» - 27 221 125 голосів, що становить 100% від загальної кількості 

зареєстрованих для участі у зборах акціонерів - власників голосуючих акцій. 
                        «проти» - немає 
                        «утримались» - немає 
Вирішили: затвердити наступний регламент Зборів: 
• доповідачу надати для доповіді 3 хвилини; 
• співдоповідачу – 2 хвилини; 
• на обговорення кожного питання виділити по 5 хвилин; 
• голосування з питань порядку денного проводити тільки з використанням бюлетенів 

для голосування, які отримані під час реєстрації кожним акціонером, форма і зміст, яких затверджені 
Наглядовою радою ПрАТ «Агрофірма «Провесінь» (протоколи засідання Наглядової ради Товариства 
від 26.04.2018р. та 05.06.2018р.), відповідно до статті 43 Закону України «Про акціонерні 
товариства». При цьому голова зборів формулює питання порядку денного із зазначенням номера 
бюлетеня, відповідно певного питання порядку денного. На бюлетенях необхідний підпис акціонера, 
у разі його відсутності бюлетень буде вважатися недійсним. 

Голосування проводилось з використанням бюлетнів для голосування, які отримані під час 
реєстрації кожним акціонером, форма і зміст, яких затверджені Наглядовою радою ПрАТ «Агрофірма 
«Провесінь» (протокол засідання Наглядової ради Товариства від 26.04.2018р.). 

 

3. Розгляд звіту Правління Товариства про результати фінансово-господарської 
діяльності у 2017 році та рішень Правління, прийнятих у 2017 році. Прийняття рішення за 
наслідками розгляду звіту та рішень Правління Товариства. 

 
3.1. Слухали: голову правління Багнюка І.В., який доповів акціонерам про основні події та 

питання, що виникали та вирішувалися Правлінням у звітному році, коротко їх озвучив: 
1) діяльність товариства у 2017 році в цілому; 
2) проблемні питання, що виникали в процесі реалізації сезону; 
3) про проведення робіт щодо реконструкції котельні з метою переведення її на тверді види 

палива; 
4) виконання плану погашення кредиту, отриманого Товариством у ПАТ «Банк Восток» та 

підготовка до отримання нового кредиту; 
5) виконання плану розвитку товариства на 2017 рік, що був прийнятий минулорічними 

загальними зборами акціонерів. 
Підсумовуючи сказане, просив звіт Правління про результати фінансово-господарської 

діяльності агрофірми у 2017 році затвердити.    
 
Голосували: «за» - 27 221 125 голосів, що становить 100% від загальної кількості 

зареєстрованих для участі у зборах акціонерів - власників голосуючих акцій. 
                        «проти» - немає 
                        «утримались» - немає 
Вирішили: Затвердити звіт Правління ПрАТ «Агрофірма «Провесінь» про результати 

фінансово-господарської діяльності агрофірми у 2017 році.   
 
3.2. Слухали: голову правління Багнюка І.В., який перелічив договори, що були укладенні 

Правлінням товариства у 2017 році. Коротко доповів про суть основних договорів, зауважив, що 
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укладення всіх цих договорів входило до повноважень Правління на чолі з головою правління. Надав 
учасникам зборів копії договорів для ознайомлення. Після ознайомлення акціонерами з договорами 
запропонував присутнім погодити всі договори, що були укладені Правлінням агрофірми у 2017 році.  

 
Голосували: «за» - 27 221 125 голосів, що становить 100% від загальної кількості 

зареєстрованих для участі у зборах акціонерів - власників голосуючих акцій. 
                        «проти» - немає 
                        «утримались» - немає 
Вирішили: погодити правочини, що були укладені Правлінням агрофірми у 2017 році. 
 
4. Розгляд та затвердження Аудиторського висновку щодо фінансової звітності 

ПрАТ «Агрофірма «Провесінь» за 2017 рік. 
Слухали: голову правління Багнюка І.В., який доповів, що Господарським товариством з 

обмеженою відповідальністю аудиторська фірма «УкрЗахідАудит» проведено аудит фінансової 
звітності товариства. В аудиторському висновку зазначено, що фінансова звітність відображає 
достовірно в усіх суттєвих аспектах фінансовий стан Товариства станом на 31 грудня 2017 р. 
та фінансові результати за рік, що минув на зазначену дату, у відповідності до прийнятих в 
Україні національних облікових принципів, та висловлена умовно-позитивна думка. Тож 
запропонував зборам акціонерів затвердити Аудиторського висновку щодо фінансової звітності 
ПрАТ «Агрофірма «Провесінь» за 2017 рік. 

 
Голосували: «за» - 27 221 125 голосів, що становить 100% від загальної кількості 

зареєстрованих для участі у зборах акціонерів - власників голосуючих акцій. 
                        «проти» - немає 
                        «утримались» - немає 
Вирішили: затвердити Аудиторського висновку щодо фінансової звітності ПрАТ 

«Агрофірма «Провесінь» за 2017 рік. 
 
5. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства про результати фінансово-

господарської діяльності у 2017 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту 
Наглядової ради. 

Слухали: голову Наглядової ради Півня О.І., який доповів наступне: 
Наглядова рада агрофірми «Провесінь» забезпечує захист прав акціонерів Товариства та 

здійснює контроль за діяльністю Правління агрофірми. У звітному періоді, як і в попередні роки, 
Наглядова рада працювала у звичайному режимі. Засідання ради відбувалися регулярно, по мірі 
необхідності. На засіданнях Наглядової ради розглядалися та вирішувалися питання, віднесені 
Законом України «Про акціонерні товариства» до компетенції Наглядової ради.  

Підсумовуючи доповідь, наголосив, що у звітному році права акціонерів Товариства не 
порушувалися, правління здійснювало керівництво Товариством у відповідності до статуту 
агрофірми та вимог чинного законодавства України. Просить звіт Наглядової ради про результати 
фінансово-господарської діяльності агрофірми у 2017 році затвердити.  

 
Голосували: «за» - 27 221 125 голосів, що становить 100% від загальної кількості 

зареєстрованих для участі у зборах акціонерів - власників голосуючих акцій. 
                        «проти» - немає 
                        «утримались» - немає 
Вирішили: Звіт Наглядової ради ПрАТ «Агрофірма «Провесінь» про результати фінансово-

господарської діяльності товариства у 2017 році затвердити.. 
 
6. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2017 рік. 
Слухали: головного бухгалтера товариства Чорненького Я.В., який повідомив 

наступне.  ПрАТ «Агрофірма «Провесінь» є спеціалізованим тепличним господарством по 
вирощуванню овочів в умовах закритого ґрунту. Протягом 2017 року Товариство було платником 
єдиного податку 4 групи. 2017 рік товариство закінчило зі збитком в розмірі 5 767 тис. грн. 

Чистий дохід від реалізації продукції у 2017 році склав 7 246 тис. грн. Залишкова вартість 
основних засобів станом на 31.12.2016р. склала 6 381 тис. грн., первісна вартість основних засобів 35 
026 тис. грн., сума зносу 28 645 тис. грн. Виробничі запаси на кінець 2017 року становили 1 831 тис. 
грн. проти 2 580 тис. грн. на початку року. 

Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, послуги станом на 31.12.2016р. склала 1 272 
тис. грн.Загальна вартість активів агрофірми станом на кінець 2017 року склала 28 720 тис. грн., 

4 



основні засоби – 6 381 тис. грн., довгострокові зобов’язання – 9 016 тис. грн., поточні зобов’язання- 
22 714  тис. грн. 

Чисельність штатних працівників станом на кінець 2017 року становила 69 чол. 
Надав для ознайомлення присутнім акціонерам баланс, звіт про фінансові результати, звіт про 

рух грошових коштів, звіт про власний капітал агрофірми.  
Підсумовуючи викладене вище, просить річний звіт та баланс Товариства за 2017 рік 

затвердити.  
 
Голосували: «за» - 27 221 125 голосів, що становить 100% від загальної кількості 

зареєстрованих для участі у зборах акціонерів - власників голосуючих акцій. 
                        «проти» - немає 
                        «утримались» - немає 
Вирішили:  річний звіт та баланс ПрАТ «Агрофірма «Провесінь» за 2017 рік затвердити. 
 
7. Визначення порядку розподілу чистого прибутку (покриття збитків) Товариства 

за підсумками роботи у 2017 році.  
Слухали: заступника голови правління Шелеста Р.М., який  зазначив, Товариство 

намагатиметься покрити збитки за рахунок майбутніх доходів. Для цього Правлінням Товариства 
проводяться переговори з метою реструктуризації боргів, також розглядається питання про надання в 
оренду та відчуження рухомого майна агрофірми (транспортних засобів, спецтехніки) і об’єктів 
нерухомості агрофірми, що не використовуються у виробничому процесі. 

Підсумовуючи виступ, запропонував зборам погодити зазначені способи та джерела покриття 
збитків товариства.   

 
Голосували: «за» - 27 221 125 голосів, що становить 100% від загальної кількості 

зареєстрованих для участі у зборах акціонерів - власників голосуючих акцій. 
                        «проти» - немає 
                        «утримались» - немає 
Вирішили:  для покриття збитків, понесених товариством у 2017 році, провести переговори з 

кредиторами про реструктуризацію боргів; здійснити пошук орендарів на об’єкти нерухомості 
агрофірми, що не використовуються у виробничому процесі, провести відчуження рухомого майна 
агрофірми (транспортних засобів, спецтехніки), котре не використовується у виробничому процесі або 
є застарілим.   
 

8. Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2018 рік. 
8.1. Слухали: голову правління Багнюка І.В., який розказав, що станом на сьогоднішній день 

у агрофірми є чіткий план подальшого розвитку, який включає в себе проведення ряду заходів щодо 
покращення загального стану господарства «Провесня» та своєчасного і повного його входження у 
новий сезон, в т.ч. введення в експлуатацію будівництва нової котельні та перехід повністю на тверде 
паливо;  збільшення площ посіву овочевої продукції та розширення асортименту вирощуваної 
продукції. Для цього одним з основних завдань у цьому році, є отримання кредиту в банківській 
установі для поповнення обігових коштів для реалізації сезону 2018-2019р.р., при цьому станом на 
сьогоднішній день товариством повністю погашено отриманий раніше кредит. 

 
Голосували: «за» - 27 221 125 голосів, що становить 100% від загальної кількості 

зареєстрованих для участі у зборах акціонерів - власників голосуючих акцій. 
                        «проти» - немає 
                        «утримались» - немає 
Вирішили: погодити такі основні напрямки діяльності товариства на 2018 рік: 
• збільшення площ вирощування овочевої продукції; 
• розширення асортименту вирощуваної продукції. 

 
8.2. Слухали: голову правління Багнюка І.В., який повідомив, що Товариством у минулі 

роки були укладені договори фінансової допомоги, за якими Товариство не виконало своїх 
зобов’язань і термін виконання цих зобов’язань незабаром завершується. Однак у Товариства 
недостатньо грошових коштів для виконання своїх зобов’язань, тому є необхідність узгодити з 
кредиторами інші шляхи погашення заборгованості Товариства. 

Голосували: «за» - 27 221 125 голосів, що становить 100% від загальної кількості 
зареєстрованих для участі у зборах акціонерів - власників голосуючих акцій. 

                        «проти» - немає 
                        «утримались» - немає 
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Вирішили: уповноважити Правління провести перемовини з кредиторами і визначити шляхи 
погашення заборгованості за договорами фінансової допомоги, в яких закінчується термін виконання 
зобов’язань товариства. Уповноважити голову правління Багнюка І.В. на вчинення усіх дій щодо 
погашення заборгованості за договорами фінансової допомоги, в яких закінчується термін виконання 
зобов’язань товариства.. 

 
9. Погодження умов отримання агрофірмою кредиту у 2018-2021р.р. 
Слухали: голову правління Багнюка І.В., який зауважив, що для виконання поставлених 

перед агрофірмою планів наявних власних грошових ресурсів недостатньо. Тому знову постає 
питання отримання кредиту в банківській установі, що теж входить до планів агрофірми на 2018-2019 
роки. 

Зазначив, що співпраця між агрофірмою «Провесінь» та банком «Восток» була продуктивною 
та взаємовигідною, переконалися у надійності зазначеного банку, і цього року є можливість 
продовжити строк дії діючого кредитного договору, а не укладати новий договір. Тож 
запропонував погодити умови пролонгації кредиту агрофірмою. 

Інші акціонери таку пропозицію голови правління підтримали. 
 
Голосували: «за» - 27 221 125 голосів, що становить 100% від загальної кількості 

зареєстрованих для участі у зборах акціонерів - власників голосуючих акцій. 
                        «проти» - немає 
                        «утримались» - немає 
Вирішили:. погодити наступні умови отримання агрофірмою кредиту у 2018-2021р.р.: 

1. Отримання кредитної лінії в ПАТ «БАНК ВОСТОК» з максимальним лімітом не більше 
6 000 000,00 (шість мільйонів) грн., з уповноваженням  голови  правління Багнюка І.В. самостійно 
узгодити з Банком умови кредитування в межах погоджених вище.  
2. В якості забезпечення виконання Товариством кредитних зобов’язань надати в іпотеку Банку 
наступні об’єкти нерухомості: теплично-овочевий комбінат літ. «Л-1»  та  літ. «К-1» реєстраційний 
номер об’єкта нерухомого майна 182622846101, теплиці блочні літ. «Н-1» та літ. «М-1» 
реєстраційний номер об’єкта нерухомого майна182482446101, що знаходяться за адресою: м. Львів, 
вул. Тракт Глинянський, 152. 
3. Надати повноваження голові правління Багнюку Ігорю Васильовичу на вчинення всіх дій щодо 
отримання кредиту та підписання всіх необхідних документів, зокрема кредитного, іпотечних 
договорів та всіх інших супровідних документів, підписання змін до них (у випадку якщо такі зміни 
не стосуються істотних умов кредитування, зафіксованих цим протоколом). 

 
Слухали: голову Загальних зборів акціонерів Багнюка І.В., який повідомив, що порядок 

денний Загальних зборів акціонерів вичерпаний. Подякував присутнім акціонерам за участь у зборах. 
 

Голосування з питань порядку денного проводилось тільки з використанням бюлетенів для 
голосування, які отримані під час реєстрації кожним акціонером, форма і зміст, яких затверджені 
Наглядовою радою ПрАТ «Агрофірма «Провесінь» (протокол засідання Наглядової ради Товариства 
від 26.04.2018р. та 05.06.2018р.), відповідно до статті 43 Закону України «Про акціонерні 
товариства». При цьому голова зборів формулював питання порядку денного із зазначенням номера 
бюлетеня, відповідно певного питання порядку денного. 

За результатами кожного голосування були складені протоколи Лічильної комісії про 
підсумки голосування по кожному питанню порядку денного Загальних зборів акціонерів. 

 
 
Загальні збори акціонерів ПрАТ «Агрофірма «Провесінь», голосування з питань порядку 

денного та прийняття рішень відбулося відповідно до чинного законодавства України. 
 
 
 
Голова зборів                             ________________                      Багнюк І.В. 
 
 
Секретар зборів                        ________________                       Гула М.І.   
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