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     затвердження. 

5. Затвердження Річного звіту Товариства за 2018р. 

6. Порядок покриття збитків за підсумками роботи Товариства в 2018р. 

7. Визначення основних напрямків діяльності Товариства в 2019 р. 

8. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства. 

9. Обрання членів Наглядової ради Товариства. 

10. Розгляд висновків зовнішнього аудиту і затвердження заходів за результатами його розгляду. 

11. Про отримання Товариством позики від компанії АТ «Атоменергомаш» в сумі 7 000 000,00 доларів 

США. 

12. Про надання Товариством в заставу майна в якості забезпечення виконання зобов’язань Товариства 

перед АТ «Атоменергомаш». 

13. Про надання Товариством в заставу майнових прав в якості забезпечення виконання зобов’язань 

Товариства перед АТ «Атоменергомаш». 

14. Про внесення змін до Договору позики №233/07/2013 від 22.10.2013р., укладений між Товариством та 

АТ «Атоменергомаш». 

15. Про внесення змін до Договору позики №33/2964-Д від 24.06.2014 р., укладений між Товариством та АТ 

«Атоменергомаш». 

 

 Голова Зборів нагадав, що розгляд кожного питання порядку денного відбувається згідно з 

регламентом, затвердженим «Положенням про Загальні Збори акціонерів Товариства»: 

доповідь по пунктах порядку денного – до 10 хвилин;   співдоповідь – до 5 хвилин;  виступи в дебатах – до 

5 хвилин;  виступи з питаннями, з правками – до 2 хвилин.  Акціонер, який бажає виступити в дебатах з 

питань порядку денного Зборів, повинен у письмовій формі направити відповідну заяву Секретарю Зборів. 

Заява має містити прізвище, ім'я, по-батькові (найменування) акціонера (його представника), питання 

порядку денного, по якому акціонер бажає виступити, а також має бути підписана акціонером. У разі 

виникнення питань, вони мають бути в письмовій формі спрямовані Секретарю Зборів; крім формулювання 

заданого питання акціонер (представник акціонера) повинен вказати також прізвище, ім'я, по-батькові 

(найменування акціонера - юридичної особи), а також поставити свій підпис.  

Голосування по питанням порядку денного Зборів здійснюється бюлетенями для голосування. 

Для підрахунку голосів Трубіцин К.В. представив обраних раніше Загальними Зборами акціонерів 

Товариства (протокол №1 від 21.04.2011р.) членів Лічильної комісії: Карабут М.В., Чащина К.О., Чуніхін 

О.П.  Слово для роз’яснення порядку голосування бюлетенями було надано голові Лічильної комісії  

Карабут М.В.  після чого Голова Зборів перейшов до розгляду питань порядку денного. 

 
І. З першого питання порядку денного: “Про обрання секретаря річних Загальних Зборів акціонерів 

Товариства” слухали  Трубіцина К.В., який  запропонував: обрати секретарем річних Загальних Зборів 

акціонерів Товариства Чеботаєву Тетяну Вікторівну. 

Голосували:   
1) Подано заповнених бюлетенів для голосування: 2 шт. із загальною кількістю голосів 370 708 398 шт. 

акцій, що становить 100 % голосів акціонерів, що мають право голосування на цих Зборах, у тому числі: 

- враховано бюлетенів для голосування: 2 шт. із загальною кількістю голосів 370 708 398 шт. акцій, що 

становить 100 % голосів акціонерів, що мають право голосування на цих Зборах: 

 «ЗА» - 370 708 398 голосів (акцій), що становить 100 % голосів акціонерів, що мають право голосування на 

цих Зборах, 

«ПРОТИ» - 0 голосів (акцій), 

«УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів (акцій), 

- не враховано бюлетенів для голосування: 0 шт. у т.ч. визнано недійсними бюлетенів для 

голосування: 0 шт. 

2) Не подано бюлетенів для голосування: 0 шт. 

(Протокол Лічильної комісії №1 за підсумками голосування з питання 1 порядку денного річних Загальних 

Зборів акціонерів ПАТ «Енергомашспецсталь» від 23.04.2019р.) 

Вирішили: 

Обрати секретарем річних Загальних Зборів акціонерів Товариства Чеботаєву Тетяну Вікторівну. 

 
ІІ. З другого питання порядку денного «Звіт Генерального директора Товариства про результати 

фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік та прийняття рішення за результатами 

його розгляду» виступила з доповіддю Директор з економічних питань Товариства Ульященко Л.А., яка  

запропонувала: прийняти рішення про затвердження Звіту Генерального директора Товариства про 

результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік. 



3 

 

  Голосували: 
1) Подано заповнених бюлетенів для голосування: 2 шт. із загальною кількістю голосів 370 708 398 шт. 

акцій, що становить 100 % голосів акціонерів, що мають право голосування на цих Зборах, у тому числі: 

- враховано бюлетенів для голосування: 2 шт. із загальною кількістю голосів 370 708 398 шт. акцій, що 

становить 100 % голосів акціонерів, що мають право голосування на цих Зборах: 

 «ЗА» - 370 708 398 голосів (акцій), що становить 100 % голосів акціонерів, що мають право голосування на 

цих Зборах, 

 «ПРОТИ» - 0 голосів (акцій), 

«УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів (акцій), 

- не враховано бюлетенів для голосування: 0 шт. у т.ч. визнано недійсними бюлетенів для 

голосування: 0 шт. 

2) Не подано бюлетенів для голосування: 0 шт. 

(Протокол Лічильної комісії №2 за підсумками голосування з питання 2 порядку денного річних Загальних 

Зборів акціонерів ПАТ «Енергомашспецсталь» від 23.04.2019р.) 

Вирішили: 

Прийняти рішення про затвердження Звіту Генерального директора Товариства про результати 

фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018рік. 

 

ІІІ. З третього питання порядку денного «Звіт Наглядової ради Товариства за 2018 рік та прийняття  

рішення за результатами його розгляду» доповіла секретар Наглядової ради Товариства Чеботаєва Т.В. 

та запропонувала: затвердити Звіт Наглядової ради Товариства за 2018 рік. 

 Голосували: 
1) Подано заповнених бюлетенів для голосування: 2 шт. із загальною кількістю голосів 370 708 398 шт. 

акцій, що становить 100 % голосів акціонерів, що мають право голосування на цих Зборах, у тому числі: 

- враховано бюлетенів для голосування: 2 шт. із загальною кількістю голосів 370 708 398 шт. акцій, що 

становить 100 % голосів акціонерів, що мають право голосування на цих Зборах: 

 «ЗА» - 370 708 398 голосів (акцій), що становить 100 % голосів акціонерів, що мають право голосування на 

цих Зборах, 

 «ПРОТИ» - 0 голосів (акцій), 

«УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів (акцій), 

- не враховано бюлетенів для голосування: 0 шт. у т.ч. визнано недійсними бюлетенів для 

голосування: 0 шт. 

2) Не подано бюлетенів для голосування: 0 шт. 

(Протокол Лічильної комісії №3 за підсумками голосування з питання 3 порядку денного річних Загальних 

Зборів акціонерів ПАТ «Енергомашспецсталь»  від 23.04.2019р.) 

  Вирішили:   

Затвердити Звіт Наглядової ради Товариства за 2018 рік. 

 
ІV. З четвертого питання порядку денного “Звіт Ревізійної комісії Товариства за результатами 

перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018рік та прийняття рішення за 

результатами його розгляду; Висновок Ревізійної комісії Товариства про достовірність даних, що 

містяться в Річному звіті та балансі Товариства за 2018 рік, його затвердження” доповіла заступник  

планово-економічного відділу Потапенко В.М. та  запропонувала:  затвердити Звіт Ревізійної комісії 

Товариства за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018р.; 

затвердити Висновок Ревізійної комісії Товариства про достовірність даних, що містяться в Річному 

звіті та балансі Товариства за 2018р. 

 Голосували: 
1) Подано заповнених бюлетенів для голосування: 2 шт. із загальною кількістю голосів 370 708 398 шт. 

акцій, що становить 100 % голосів акціонерів, що мають право голосування на цих Зборах, у тому числі: 

- враховано бюлетенів для голосування: 2 шт. із загальною кількістю голосів 370 708 398 шт. акцій, що 

становить 100 % голосів акціонерів, що мають право голосування на цих Зборах: 

 «ЗА» - 370 708 398 голосів (акцій), що становить 100 % голосів акціонерів, що мають право голосування на 

цих Зборах, 

 «ПРОТИ» - 0 голосів (акцій), 

«УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів (акцій), 

- не враховано бюлетенів для голосування: 0 шт. у т.ч. визнано недійсними бюлетенів для 

голосування: 0 шт. 

2) Не подано бюлетенів для голосування: 0 шт. 
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(Протокол Лічильної комісії №4 за підсумками голосування з питання 4 порядку денного річних Загальних 

Зборів акціонерів ПАТ «Енергомашспецсталь»  від 23.04.2019р.) 

   Вирішили: 

Затвердити Звіт Ревізійної комісії Товариства за результатами перевірки фінансово-господарської 

діяльності Товариства за 2018р.; затвердити Висновок Ревізійної комісії Товариства про 

достовірність даних, що містяться в Річному звіті та балансі Товариства за 2018р. 

 
V. З п’ятого питання порядку денного “Затвердження Річного звіту Товариства за 2018 рік” слухали 

Голову Зборів Трубіцина К.В., який звернув увагу, що акціонери мали можливість ознайомитися з Річним 

звітом Товариства в порядку, наведеному в Повідомлені про проведення Зборів, та запропонував:  
затвердити Річний звіт Товариства за 2018 рік.  

   Голосували: 

1) Подано заповнених бюлетенів для голосування: 2 шт. із загальною кількістю голосів 370 708 398 шт. 

акцій, що становить 100 % голосів акціонерів, що мають право голосування на цих Зборах, у тому числі: 

- враховано бюлетенів для голосування: 2 шт. із загальною кількістю голосів 370 708 398 шт. акцій, що 

становить 100 % голосів акціонерів, що мають право голосування на цих Зборах: 

 «ЗА» - 370 708 398 голосів (акцій), що становить 100 % голосів акціонерів, що мають право голосування на 

цих Зборах, 

 «ПРОТИ» - 0 голосів (акцій), 

«УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів (акцій), 

- не враховано бюлетенів для голосування: 0 шт. у т.ч. визнано недійсними бюлетенів для 

голосування: 0 шт. 

2) Не подано бюлетенів для голосування: 0 шт. 

(Протокол Лічильної комісії №5 за підсумками голосування з питання 5 порядку денного річних Загальних 

Зборів акціонерів ПАТ «Енергомашспецсталь»  від 23.04.2019р.) 

   Вирішили: 

Затвердити Річний звіт Товариства за 2018 рік. 

 
VI. З шостого питання порядку денного «Порядок покриття збитків за підсумками роботи Товариства в 

2018 році»  слухали Голову Зборів Трубіцина К.В., який  запропонував: 

покрити збитки, отримані Товариством за результатами роботи в 2018р. в сумі 293 620 тис. грн., 

нерозподіленим прибутком наступних років. 

 Голосували: 

1) Подано заповнених бюлетенів для голосування: 2 шт. із загальною кількістю голосів 370 708 398 шт. 

акцій, що становить 100 % голосів акціонерів, що мають право голосування на цих Зборах, у тому числі: 

- враховано бюлетенів для голосування: 2 шт. із загальною кількістю голосів 370 708 398 шт. акцій, що 

становить 100 % голосів акціонерів, що мають право голосування на цих Зборах: 

 «ЗА» - 370 708 398 голосів (акцій), що становить 100 % голосів акціонерів, що мають право голосування на 

цих Зборах, 

 «ПРОТИ» - 0 голосів (акцій), 

«УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів (акцій), 

- не враховано бюлетенів для голосування: 0 шт. у т.ч. визнано недійсними бюлетенів для 

голосування: 0 шт. 

2) Не подано бюлетенів для голосування: 0 шт. 

(Протокол Лічильної комісії №6 за підсумками голосування з питання 6  порядку денного річних Загальних 

Зборів акціонерів  ПАТ «Енергомашспецсталь»  від 23.04.2019р.) 

   Вирішили: 

Покрити збитки, отримані Товариством за результатами роботи в 2018р.  в сумі 293 620 тис. грн., 

нерозподіленим прибутком наступних років. 

 

VII. З сьомого питання порядку денного «Визначення основних напрямків діяльності Товариства в 

2019 році» виступила з доповіддю Директор з економічних питань Товариства Ульященко Л.А., яка 

запропонувала: визначити основними напрямками діяльності Товариства в 2019 році - виробництво і 

реалізацію товарної продукції на суму 2 млрд. 861 млн. грн., для чого заплановано: виплавити рідкої сталі в 

обсязі 54,3 тис.тн., виготовити товарного литва - 0,5 тис.тн., виготовити поковок - 31,4 тис.тн. 

  Голосували: 

1) Подано заповнених бюлетенів для голосування: 2 шт. із загальною кількістю голосів 370 708 398 шт. 

акцій, що становить 100 % голосів акціонерів, що мають право голосування на цих Зборах, у тому числі: 



5 

 

- враховано бюлетенів для голосування: 2 шт. із загальною кількістю голосів 370 708 398 шт. акцій, що 

становить 100 % голосів акціонерів, що мають право голосування на цих Зборах: 

 «ЗА» - 370 708 398 голосів (акцій), що становить 100 % голосів акціонерів, що мають право голосування на 

цих Зборах, 

 «ПРОТИ» - 0 голосів (акцій), 

«УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів (акцій), 

- не враховано бюлетенів для голосування: 0 шт. у т.ч. визнано недійсними бюлетенів для 

голосування: 0 шт. 

2) Не подано бюлетенів для голосування: 0 шт. 

(Протокол Лічильної комісії №7 за підсумками голосування з питання  7 порядку денного річних Загальних 

Зборів акціонерів ПАТ «Енергомашспецсталь»  від 23.04.2019р.) 

  Вирішили:    

Визначити основними напрямками діяльності Товариства в 2019 році - виробництво і реалізацію 

товарної продукції на суму 2 млрд. 861 млн. грн., для чого заплановано: виплавити рідкої сталі в обсязі 

54,3 тис. тн., виготовити товарного литва - 0,5 тис.тн., виготовити поковок - 31,4 тис.тн. 

 
VIІІ.  З восьмого питання порядку денного «Прийняття рішення про припинення повноважень членів 

Наглядової ради Товариства» голова Зборів Трубіцин К.В. доповів, що повноваження членів діючого 

складу Наглядової ради Товариства припиняються згідно до вимог Статуту Товариства та Закону України 

«Про акціонерні товариства».  Для рішення цього питання Трубіцин К.В. запропонував:   

припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства у складі: 

1. Нікіпелов Андрій Володимирович 

2. Разін Володимир Петрович 

3. Кулешов Сергій Анатолійович 

4. Філатов Сергій Миколайович 

5. Ранцев Олександр Юрійович 

6. Мкртчан Едуард Олегович 

7. Яценюк Юрій Анатолійович 

8. Близнюк Сергій Анатолійович 

9. Чеботаєва Тетяна Вікторівна 

   Голосували: 

1) Подано заповнених бюлетенів для голосування: 2 шт. із загальною кількістю голосів 370 708 398 шт. 

акцій, що становить 100 % голосів акціонерів, що мають право голосування на цих Зборах, у тому числі: 

- враховано бюлетенів для голосування: 2 шт. із загальною кількістю голосів 370 708 398 шт. акцій, що 

становить 100 % голосів акціонерів, що мають право голосування на цих Зборах: 

 «ЗА» - 370 708 398 голосів (акцій), що становить 100 % голосів акціонерів, що мають право голосування на 

цих Зборах, 

 «ПРОТИ» - 0 голосів (акцій), 

«УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів (акцій), 

- не враховано бюлетенів для голосування: 0 шт. у т.ч. визнано недійсними бюлетенів для 

голосування: 0 шт. 

2) Не подано бюлетенів для голосування: 0 шт. 

(Протокол Лічильної комісії №8 за підсумками голосування з питання 8 порядку денного річних Загальних 

Зборів акціонерів ПАТ «Енергомашспецсталь» від 23.04.2019р.) 

  Вирішили: 

Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства у складі: 

1. Нікіпелов Андрій Володимирович 

2. Разін Володимир Петрович 

3. Кулешов Сергій Анатолійович 

4. Філатов Сергій Миколайович 

5. Ранцев Олександр Юрійович 

6. Мкртчан Едуард Олегович 

7. Яценюк Юрій Анатолійович 

8. Близнюк Сергій Анатолійович 

9. Чеботаєва Тетяна Вікторівна 

 

IX. З девятого питання порядку денного «Про обрання членів Наглядової ради Товариства» слухали 

Голову Зборів Трубіцина К.В., який доповів про пропозицію акціонера ТОВ «АПФ КУА Укрмашінвест», 

що надійшла в адресу Товариства, щодо кандидатів до складу Наглядової ради Товариства, а також про 
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вимогу Закона України «Про акціонерні товариства», де передбачено обрання усіх членів Наглядової ради 

шляхом кумулятивного голосування. Трубіцин К.В.  запропонував:   

обрати членами Наглядової ради Товариства наступних осіб: 

1. Нікіпелов Андрій Володимирович - Генеральний директор АТ «Атоменергомаш» - представник      

    акціонера EMSS Holdings Limited, Кіпр; 

2. Разін Володимир Петрович -  Перший заступник генерального директора з операційної діяльності  

    АТ «Атоменергомаш» - представник акціонера EMSS Holdings Limited, Кіпр; 

3. Кулешов Сергій Анатолійович - Заступник генерального директора - директор з корпоративного    

    управління   АТ «Атоменергомаш» - представник акціонера EMSS Holdings Limited, Кіпр; 

4. Філатов Сергій Миколайович - Заступник генерального директора - директор з економіки та  

    фінансів АТ  «Атоменергомаш» - представник акціонера EMSS Holdings Limited, Кіпр; 

5. Ранцев Олександр Юрійович - Перший заступник генерального директора з атомної енергетики та    

    новим бізнесам АТ «Атоменергомаш» - представник акціонера EMSS Holdings Limited, Кіпр; 

6. Мкртчан Едуард Олегович - Директор з економіки ТОВ «Керамет» - представник акціонера  

     EMSS Holdings Limited, Кіпр; 

7. Яценюк Юрій Анатолійович - Начальник юридичного департаменту ТОВ «ЕйджДжи Бізнес 

     Девелопмент» - представник акціонера EMSS Holdings Limited, Кіпр; 

8. Близнюк Сергій Анатолійович - Заступник генерального директора з перспективного розвитку  

    ПАТ «ЕМСС» - акціонер ПАТ «Енергомашспецсталь»; 

9. Чеботаєва Тетяна Вікторівна - Провідний економіст відділу корпоративного управління  

    ПАТ  «ЕМСС» - акціонер ПАТ «Енергомашспецсталь». 

Голосували: 
1) Подано заповнених бюлетенів для голосування: 2 шт. із загальною кількістю голосів для 

кумулятивного голосування 3 336 375 582, що становить 100% голосів акціонерів для кумулятивного 

голосування, що мають право голосування на цих Зборах, у тому числі: 

1.1. враховано бюлетенів для голосування: 2 шт. із загальною кількістю голосів для кумулятивного 

голосування 3 336 375 582,  що становить 100% голосів акціонерів для кумулятивного голосування, що 

мають право голосування на цих Зборах, в т.ч: 

- розподілено голосів для кумулятивного голосування: 3 336 375 582, що становить 100% голосів акціонерів 

для кумулятивного голосування;  

- нерозподілено голосів для кумулятивного голосування: 0. 

№ 

п/п 
П.І.Б. кандидата Інформація про кандидата 

Кількість 

голосів «ЗА» 

1. 
Нікіпелов Андрій 

Володимирович 

Генеральний директор АТ «Атоменергомаш» - 

представник акціонера EMSS Holdings Limited, Кіпр 
370 708 398 

2. 
Разін Володимир 

Петрович 

Перший заступник генерального директора з операційної 

діяльності АТ «Атоменергомаш» - представник акціонера 

EMSS Holdings Limited, Кіпр 

370 708 398 

3. 
Кулешов Сергій 

Анатолійович 

Заступник генерального директора - директор з 

корпоративного управління АТ «Атоменергомаш» - 

представник акціонера EMSS Holdings Limited, Кіпр. 

370 708 398 

4. 

Філатов Сергій 

Миколайович 

Заступник генерального директора - директор з 

економіки та фінансів АТ «Атоменергомаш» - 

представник акціонера EMSS Holdings Limited, Кіпр 

370 708 398 

5. 
Ранцев Олександр 

Юрійович 

Перший заступник генерального директора з атомної 

енергетики та новим бізнесам АТ «Атоменергомаш» - 

представник акціонера EMSS Holdings Limited, Кіпр 

370 708 398 

6. 
Мкртчан Едуард 

Олегович 

Директор з економіки ТОВ «Керамет» - представник 

акціонера EMSS Holdings Limited, Кіпр 
370 708 398 

7. 
Яценюк Юрій 
Анатолійович 

Начальник юридичного департаменту ТОВ «ЕйджДжи 

Бізнес Девелопмент» - представник акціонера  

EMSS Holdings Limited, Кіпр 

370 708 398 

8. 
Близнюк Сергій 

Анатолійович 

Заступник генерального директора з перспективного 

розвитку ПАТ «ЕМСС» - акціонер  

ПАТ «Енергомашспецсталь» 

370 708 398 

9. 
Чеботаєва Тетяна 

Вікторівна 

Провідний економіст відділу корпоративного управління 

ПАТ «ЕМСС» - акціонер  

ПАТ «Енергомашспецсталь» 

370 708 398 
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1.2. не враховано бюлетенів для голосування: 0 шт. із загальною кількістю голосів для кумулятивного 

голосування 0, що становить 0 % голосів акціонерів для кумулятивного голосування, що мають право 

голосування на цих Зборах, в т.ч. визнано недійсними бюлетенів для голосування: 0 шт. із загальною 

кількістю голосів для кумулятивного голосування 0, що становить 0% голосів акціонерів для 

кумулятивного голосування, що мають право голосування на цих Зборах. 

2) Не подано бюлетенів для голосування: 0 шт.  

(Протокол Лічильної комісії  №9  за підсумками кумулятивного голосування з питання 9 порядку денного 

річних Загальних Зборів акціонерів ПАТ «Енергомашспецсталь»  від 23.04.2019р.) 

Вирішили:      

обрати членами Наглядової ради Товариства наступних осіб: 

1. Нікіпелов Андрій Володимирович - Генеральний директор АТ «Атоменергомаш» - представник      

    акціонера EMSS Holdings Limited, Кіпр; 

2. Разін Володимир Петрович -  Перший заступник генерального директора з операційної діяльності  

    АТ «Атоменергомаш» - представник акціонера EMSS Holdings Limited, Кіпр; 

3. Кулешов Сергій Анатолійович - Заступник генерального директора - директор з корпоративного    

    управління   АТ «Атоменергомаш»- представник акціонера EMSS Holdings Limited, Кіпр; 

4. Філатов Сергій Миколайович - Заступник генерального директора - директор з економіки та  

    фінансів АТ  «Атоменергомаш» - представник акціонера EMSS Holdings Limited, Кіпр; 

5. Ранцев Олександр Юрійович - Перший заступник генерального директора з атомної енергетики  

   та  новим бізнесам АТ «Атоменергомаш» - представник акціонера EMSS Holdings Limited, Кіпр; 

6. Мкртчан Едуард Олегович - Директор з економіки ТОВ «Керамет» - представник акціонера EMSS   

    Holdings Limited, Кіпр; 

7. Яценюк Юрій Анатолійович - Начальник юридичного департаменту ТОВ «ЕйджДжи Бізнес 

     Девелопмент» - представник акціонера EMSS Holdings Limited, Кіпр; 

8. Близнюк Сергій Анатолійович - Заступник генерального директора з перспективного розвитку  

    ПАТ «ЕМСС» - акціонер ПАТ «Енергомашспецсталь»; 

9. Чеботаєва Тетяна Вікторівна - Провідний економіст відділу корпоративного управління  

    ПАТ  «ЕМСС» - акціонер ПАТ «Енергомашспецсталь». 

 

X. З десятого питання порядку денного «Розгляд висновків зовнішнього аудиту і затвердження заходів 

за результатами його розгляду» голова Зборів Трубіцин К.В. доповів і запропонував: 

за результатами розгляду Звіту незалежного аудитора ТОВ «МАКАУДИТСЕРВІС» щодо фінансової 

звітності ПАТ «ЕМСС» станом на 31.12.2018р. прийняти рішення про затвердження висновків і заходів, 

зазначених в даному Звіті. 

              Голосували: 

1) Подано заповнених бюлетенів для голосування: 2 шт. із загальною кількістю голосів 370 708 398 шт. 

акцій, що становить 100 % голосів акціонерів, що мають право голосування на цих Зборах, у тому числі: 

- враховано бюлетенів для голосування: 2 шт. із загальною кількістю голосів 370 708 398 шт. акцій, що 

становить 100 % голосів акціонерів, що мають право голосування на цих Зборах: 

 «ЗА» - 370 708 398 голосів (акцій), що становить 100 % голосів акціонерів, що мають право голосування на 

цих Зборах, 

 «ПРОТИ» - 0 голосів (акцій), 

«УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів (акцій), 

- не враховано бюлетенів для голосування: 0 шт. у т.ч. визнано недійсними бюлетенів для 

голосування: 0 шт. 

2) Не подано бюлетенів для голосування: 0 шт. 

(Протокол Лічильної комісії  №10 за підсумками голосування з питання 10 порядку денного річних 

Загальних Зборів акціонерів ПАТ «Енергомашспецсталь» від 23.04.2019р.) 

  Вирішили: 

За результатами розгляду Звіту незалежного аудитора ТОВ «МАКАУДИТСЕРВІС» щодо фінансової 

звітності ПАТ «ЕМСС» станом на 31.12.2018р. прийняти рішення про затвердження висновків і 

заходів, зазначених в даному Звіті. 
 

XІ. З одинадцятого питання порядку денного «Про отримання Товариством позики від компанії 

АТ «Атоменергомаш» в сумі 7 000 000,00 доларів США» доповіла заступник начальника фінансового 

відділу - начальник кредитного бюро Нестеренко О.П., яка запропонувала: прийняти рішення про 

отримання Товариством позики від компанії АТ «Атоменергомаш» з метою фінансування господарської 

діяльності Товариства. Істотні умови позики: 
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- сума позики – 7 000 000, 00 (сім мільйонів) доларів США; 

- процентна ставка – не більш 11% річних; 

- сплата відсотків – здійснюється в дату повернення суми Позики / частини Позики; 

- термін надання позики – до 31.12.2021 р. включно.  

Доручити Генеральному директору Товариства Гніздицькому В.М. або іншій уповноваженій ним особі 

підписати з компанією АТ «Атоменергомаш» договір позики з умовами, зазначеними в цьому питанні 

даного Протоколу, в тому числі доручити зазначеним особам підписувати додаткові угоди до договору 

позики про зміну умов, які не визначені цим Протоколом та не призведуть до зміни рішення по даному 

питанню Протоколу.  

              Голосували: 

1) Подано заповнених бюлетенів для голосування: 2 шт. із загальною кількістю голосів 370 708 398 шт. 

акцій, що становить 100 % голосів акціонерів, що мають право голосування на цих Зборах, у тому числі: 

- враховано бюлетенів для голосування: 2 шт. із загальною кількістю голосів 370 708 398 шт. акцій, що 

становить 100 % голосів акціонерів, що мають право голосування на цих Зборах: 

 «ЗА» - 370 708 398 голосів (акцій), що становить 100 % голосів акціонерів, що мають право голосування на 

цих Зборах, 

 «ПРОТИ» - 0 голосів (акцій), 

«УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів (акцій), 

- не враховано бюлетенів для голосування: 0 шт. у т.ч. визнано недійсними бюлетенів для 

голосування: 0 шт. 

2) Не подано бюлетенів для голосування: 0 шт. 

(Протокол Лічильної комісії  №11 за підсумками голосування з питання 11 порядку денного річних 

Загальних Зборів акціонерів ПАТ «Енергомашспецсталь» від 23.04.2019р.) 

  Вирішили: 

Прийняти рішення про отримання Товариством позики від компанії АТ «Атоменергомаш» з метою 

фінансування господарської діяльності Товариства. Істотні умови позики: 

- сума позики – 7 000 000, 00 (сім мільйонів) доларів США; 

- процентна ставка – не більш 11% річних; 

- сплата відсотків – здійснюється в дату повернення суми Позики / частини Позики; 

- термін надання позики – до 31.12.2021 р. включно.  

Доручити Генеральному директору Товариства Гніздицькому В.М. або іншій уповноваженій ним особі 

підписати з компанією АТ «Атоменергомаш» договір позики з умовами, зазначеними в цьому питанні 

даного Протоколу, в тому числі доручити зазначеним особам підписувати додаткові угоди до договору 

позики про зміну умов, які не визначені цим Протоколом та не призведуть до зміни рішення по даному 

питанню Протоколу.  
 

XІІ. З дванадцятого питання порядку денного «Про надання Товариством в заставу майна в якості 

забезпечення виконання зобов’язань Товариства перед АТ «Атоменергомаш»» також доповіла 

заступник начальника фінансового відділу - начальник кредитного бюро Нестеренко О.П., яка 

запропонувала: прийняти рішення про надання в заставу товарів в обороті – готової продукції, виробленої 

за договорами поставки, які укладені / будуть укладені з АТ «Інжинірингова компанія «АЕМ-технології», в 

якості забезпечення виконання зобов’язань Товариства перед АТ «Атоменергомаш», що випливають з 

договору позики, зазначеного в рішенні з питання №11 цього Протоколу (далі – Договір Позики), щляхом 

укладення договору застави товарів в обороті (далі – Договір застави 1). Перелік товарів в обороті 

(готової продукції), передаваємих в заставу, міститься у Додатку №1 до цього Протоколу. Розмір 

зобов’язання, що забезпечується заставою відповідно до Договору застави 1, становить 7 000 000,00 (Сім 

мільйонів) доларів США. Зобов’язання, що забезпечується заставою відповідно до Договору застави 1, 

повинно бути виконане в терміни, які визначені в Договорі Позики. 

Покласти повноваження на Генерального директора Товариства Гніздицького В.М., або іншу 

уповноважену ним особу, в частині підписання Договору застави 1, що укладається Товариством з 

АТ «Атоменергомаш», а також в частині підписання пов’язаних з ним додаткових угод, які не вносять 

змін до істотних умов Договору застави 1, узгоджених даним рішенням. 

              Голосували: 

1) Подано заповнених бюлетенів для голосування: 2 шт. із загальною кількістю голосів 370 708 398 шт. 

акцій, що становить 100 % голосів акціонерів, що мають право голосування на цих Зборах, у тому числі: 

- враховано бюлетенів для голосування: 2 шт. із загальною кількістю голосів 370 708 398 шт. акцій, що 

становить 100 % голосів акціонерів, що мають право голосування на цих Зборах: 

 «ЗА» - 370 708 398 голосів (акцій), що становить 100 % голосів акціонерів, що мають право голосування на 

цих Зборах, 
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 «ПРОТИ» - 0 голосів (акцій), 

«УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів (акцій), 

- не враховано бюлетенів для голосування: 0 шт. у т.ч. визнано недійсними бюлетенів для 

голосування: 0 шт. 

2) Не подано бюлетенів для голосування: 0 шт. 

(Протокол Лічильної комісії  №12 за підсумками голосування з питання 12 порядку денного річних 

Загальних Зборів акціонерів ПАТ «Енергомашспецсталь» від 23.04.2019р.) 

  Вирішили: 

Прийняти рішення про надання в заставу товарів в обороті – готової продукції, виробленої за 

договорами поставки, які укладені/ будуть укладені з АТ «Інжинірингова компанія «АЕМ-технології», в 

якості забезпечення виконання зобов’язань Товариства перед АТ «Атоменергомаш», що випливають з 

договору позики, зазначеного в рішенні з питання №11 цього Протоколу (далі – Договір Позики), 

щляхом укладення договору застави товарів в обороті (далі – Договір застави 1). Перелік товарів в 

обороті (готової продукції), передаваємих в заставу, міститься у Додатку №1 до цього Протоколу. 

Розмір зобов’язання, що забезпечується заставою відповідно до Договору застави 1, становить 

7 000 000,00 (Сім мільйонів) доларів США. Зобов’язання, що забезпечується заставою відповідно до 

Договору застави 1, повинно бути виконане в терміни, які визначені в Договорі Позики. 

Покласти повноваження на Генерального директора Товариства Гніздицького В.М., або іншу 

уповноважену ним особу, в частині підписання Договору застави 1, що укладається Товариством з 

АТ «Атоменергомаш», а також в частині підписання пов’язаних з ним додаткових угод, які не 

вносять змін до істотних умов Договору застави 1,  узгоджених даним рішенням. 
 

XІІІ. З тринадцятого питання порядку денного «Про надання Товариством в заставу майнових прав в 

якості забезпечення виконання зобов’язань Товариства перед АТ «Атоменергомаш»» доповіла 

заступник начальника фінансового відділу - начальник кредитного бюро Нестеренко О.П., яка 

запропонувала:  прийняти рішення про надання в заставу майнових прав, які виникнуть/ виникли у 

Товариства за договорами поставки, укладеними з АТ «Інжинірингова компанія «АЕМ – технології», в 

якості забезпечення виконання зобов’язань Товариства перед АТ «Атоменергомаш», що випливають з 

договору позики, зазначеного в рішенні питання №11 цього Протоколу (далі – Договір Позики), шляхом 

укладення договору застави майнових прав (далі – Договір застави 2). Розмір зобов’язання, що 

забезпечується заставою відповідно до Договору застави 2, становить 7 000 000,00 (Сім мільйонів) 

доларів США. Зобов’язання, що забезпечується заставою відповідно до Договору застави 2, має бути 

виконане в терміни, які визначені в Договорі Позики.  

Покласти повноваження на Генерального директора Товариства Гніздицького В.М., або іншу 

уповноважену ним особу, в частині підписання Договору застави 2, що укладається Товариством з 

АТ «Атоменергомаш», а також в частині підписання пов’язаних з ним додаткових угод, які не вносять 

змін до істотних умов Договору застави 2, узгоджених даним рішенням. 

              Голосували: 

1) Подано заповнених бюлетенів для голосування: 2 шт. із загальною кількістю голосів 370 708 398 шт. 

акцій, що становить 100 % голосів акціонерів, що мають право голосування на цих Зборах, у тому числі: 

- враховано бюлетенів для голосування: 2 шт. із загальною кількістю голосів 370 708 398 шт. акцій, що 

становить 100 % голосів акціонерів, що мають право голосування на цих Зборах: 

 «ЗА» - 370 708 398 голосів (акцій), що становить 100 % голосів акціонерів, що мають право голосування на 

цих Зборах, 

 «ПРОТИ» - 0 голосів (акцій), 

«УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів (акцій), 

- не враховано бюлетенів для голосування: 0 шт. у т.ч. визнано недійсними бюлетенів для 

голосування: 0 шт. 

2) Не подано бюлетенів для голосування: 0 шт. 

(Протокол Лічильної комісії  №13 за підсумками голосування з питання 13 порядку денного річних 

Загальних Зборів акціонерів ПАТ «Енергомашспецсталь» від 23.04.2019р.) 

  Вирішили: 

Прийняти рішення про надання в заставу майнових прав, які виникнуть / виникли у Товариства за 

договорами поставки, укладеними з АТ «Інжинірингова компанія «АЕМ – технології», в якості 

забезпечення виконання зобов’язань Товариства перед АТ «Атоменергомаш», що випливають з 

договору позики, зазначеного в рішенні питання №11 цього Протоколу (далі – Договір Позики), шляхом 

укладення договору застави майнових прав (далі – Договір застави 2). Розмір зобов’язання, що 

забезпечується заставою відповідно до Договору застави 2, становить 7 000 000,00 (Сім мільйонів) 

доларів США. Зобов’язання, що забезпечується заставою відповідно до Договору застави 2, має бути 
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виконане в терміни, які визначені в Договорі Позики.  

Покласти повноваження на Генерального директора Товариства Гніздицького В.М., або іншу 

уповноважену ним особу, в частині підписання Договору застави 2, що укладається Товариством з 

АТ «Атоменергомаш», а також в частині підписання пов’язаних з ним додаткових угод, які не 

вносять змін до істотних умов Договору застави 2, узгоджених даним рішенням. 
 

XIV.  З чотирнадцятого питання порядку денного «Про внесення змін до Договору позики №233/07/2013 

від 22.10.2013р., укладений між Товариством та АТ «Атоменергомаш»» доповіла заступник начальника 

фінансового відділу - начальник кредитного бюро Нестеренко О.П., яка  запропонувала:  прийняти рішення 

про внесення змін до Договору позики №233/07/2013 від 22.10.2013 р., укладеного між Товариством та АТ 

«Атоменергомаш», а саме: термін повернення будь-якого з траншей суми лінії позик не може 

закінчуватися пізніше 31.05.2029 р. 

Покласти повноваження на Генерального директора Товариства Гніздицького В.М., або іншу 

уповноважену ним особу, в частині підписання додаткових угод до Договору позики №233/07/2013 від 

22.10.2013 р., пов'язаних з даним рішенням, що укладатимуться між Товариством та АТ 

«Атоменергомаш», в тому числі доручити зазначеним особам підписувати додаткові угоди до зазначеного 

договору позики про зміну умов, які не визначені цим Протоколом і не приведуть до зміни рішення з даного 

питання Протоколу. 

              Голосували: 

1) Подано заповнених бюлетенів для голосування: 2 шт. із загальною кількістю голосів 370 708 398 шт. 

акцій, що становить 100 % голосів акціонерів, що мають право голосування на цих Зборах, у тому числі: 

- враховано бюлетенів для голосування: 2 шт. із загальною кількістю голосів 370 708 398 шт. акцій, що 

становить 100 % голосів акціонерів, що мають право голосування на цих Зборах: 

 «ЗА» - 370 708 398 голосів (акцій), що становить 100 % голосів акціонерів, що мають право голосування на 

цих Зборах, 

 «ПРОТИ» - 0 голосів (акцій), 

«УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів (акцій), 

- не враховано бюлетенів для голосування: 0 шт. у т.ч. визнано недійсними бюлетенів для 

голосування: 0 шт. 

2) Не подано бюлетенів для голосування: 0 шт. 

(Протокол Лічильної комісії  №14 за підсумками голосування з питання 14 порядку денного річних 

Загальних Зборів акціонерів ПАТ «Енергомашспецсталь»  від 23.04.2019р.) 

  Вирішили: 

Прийняти рішення про внесення змін до Договору позики №233/07/2013 від 22.10.2013 р., укладеного 

між Товариством та АТ «Атоменергомаш», а саме: термін повернення будь-якого з траншей суми 

лінії позик не може закінчуватися пізніше 31.05.2029 р. 

Покласти повноваження на Генерального директора Товариства Гніздицького В.М., або іншу 

уповноважену ним особу, в частині підписання додаткових угод до Договору позики №233/07/2013 від 

22.10.2013р., пов'язаних з даним рішенням, що укладатимуться між Товариством та          

АТ «Атоменергомаш», в тому числі доручити зазначеним особам підписувати додаткові угоди до 

зазначеного договору позики про зміну умов, які не визначені цим Протоколом і не приведуть до зміни 

рішення з даного питання Протоколу. 
 

XV. З п'ятнадцятого питання порядку денного «Про внесення змін до Договору позики №33/2964-Д від 

24.06.2014 р., укладений між Товариством та АТ «Атоменергомаш»» доповіла заступник начальника 

фінансового відділу - начальник кредитного бюро Нестеренко О.П., яка  запропонувала:  прийняти рішення 

про внесення змін до Договору позики №33/2964-Д від 24.06.2014 р., укладеного між Товариством та АТ 

«Атоменергомаш», а саме: термін повернення будь-якого з траншей суми лінії позик не може 

закінчуватися пізніше 31.05.2029 р. 

Покласти повноваження на Генерального директора Товариства Гніздицького В.М., або іншу 

уповноважену ним особу, в частині підписання додаткових угод до Договору позики №33/2964-Д від 

24.06.2014 р., пов'язаних з даним рішенням, що укладатимуться між Товариством та АТ 

«Атоменергомаш», в тому числі доручити зазначеним особам підписувати додаткові угоди до зазначеного 

договору позики про зміну умов, які не визначені цим Протоколом і не приведуть до зміни рішення з даного 

питання Протоколу. 

              Голосували: 

1) Подано заповнених бюлетенів для голосування: 2 шт. із загальною кількістю голосів 370 708 398 шт. 

акцій, що становить 100 % голосів акціонерів, що мають право голосування на цих Зборах, у тому числі: 

- враховано бюлетенів для голосування: 2 шт. із загальною кількістю голосів 370 708 398 шт. акцій, що 

становить 100 % голосів акціонерів, що мають право голосування на цих Зборах: 





Додаток №1 

до Протоколу РЗЗА №1 від 23.04.2019р. 

 

 

Перелік товарів в обороті (готової продукції), що передаються Товариством  

в заставу АТ «Атоменергомаш» 

 

№ 
Наймену-

вання  
Номер договору 

Дата 

договору 

Кіль

кість

, шт. 

Вага, 

т 
Вартість 

Валю

та 
 

1 ВТУЛКА 
00000000725160150013/К1К2/АТ-

11-2017-163-1-05 
17.10.2017 1 0,386 189 719,00  RUB  

2 ВТУЛКА 
00000000725160150013/К1К2/АТ-

11-2017-163-1-05 
17.10.2017 1 0,421 189 719,00  RUB  

3 ВТУЛКА 
00000000725160150013/К1К2/АТ-

11-2017-163-1-05 
17.10.2017 1 0,386 189 719,00  RUB  

4 ВТУЛКА 
00000000725160150013/К1К2/АТ-

11-2017-163-1-05 
17.10.2017 1 0,383 189 719,00  RUB  

5 ВТУЛКА 
00000000725160150013/К1К2/АТ-

11-2017-163-1-05 
17.10.2017 1 0,419 189 719,00  RUB  

6 ВТУЛКА 
00000000725160150013/К1К2/АТ-

11-2017-163-1-05 
17.10.2017 1 0,38 189 719,00  RUB  

7 ВТУЛКА 
00000000725160150013/К1К2/АТ-

11-2017-163-1-05 
17.10.2017 1 0,387 189 719,00  RUB  

8 ВТУЛКА 
00000000725160150013/К1К2/АТ-

11-2017-163-1-05 
17.10.2017 1 0,385 189 719,00  RUB  

9 ВТУЛКА 
00000000725160150013/К1К2/АТ-

11-2017-163-1-05 
17.10.2017 1 0,379 189 719,00  RUB  

10 ВТУЛКА 
00000000725160150013/К1К2/АТ-

11-2017-163-1-05 
17.10.2017 1 0,386 189 719,00  RUB  

11 ВТУЛКА 
00000000725160150013/К1К2/АТ-

11-2017-163-1-05 
17.10.2017 1 0,416 189 719,00  RUB  

12 ВТУЛКА 
00000000725160150013/К1К2/АТ-

11-2017-163-1-05 
17.10.2017 1 0,376 189 719,00  RUB  

13 
ТРУБА 

1130Х65 

00000000725170060013/К2/АТ-11-

2018-200-1-05 
14.06.2018 1 11,048 7 433 760,00  RUB  

14 
ТРУБА 

990Х65# 

00000000725170060013/К2/АТ-11-

2018-200-1-05 
14.06.2018 1 12,53 7 684 870,00  RUB  

15 
ТРУБА 

990Х65# 

00000000725170060013/К2/АТ-11-

2018-200-1-05 
14.06.2018 1 11,5 6 727 110,00  RUB  

16 
ТРУБА 

990Х65# 

00000000725170060013/К2/АТ-11-

2018-200-1-05 
14.06.2018 1 11,57 6 727 110,00  RUB  

17 
ТРУБА 

990Х65# 

00000000725170060013/К2/АТ-11-

2018-200-1-05 
14.06.2018 1 9,583 5 638 340,00  RUB  

18 
ТРУБА 

990Х65# 

00000000725170060013/К2/АТ-11-

2018-200-1-05 
14.06.2018 1 9,624 5 638 340,00  RUB  

19 
ЗАГОТОВКА 

КОРПУСА 

00000000725160150013/К1/АТ-11-

2017-126-1-05 
15.05.2017 1 21,34 9 604 411,00  RUB  

 Всього: 51 730 569,00  RUB  

 

 




