
 

ПРОТОКОЛ   
тимчасової лічильної комісії №1  

про підсумки голосувань річних загальних зборів акціонерів 
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ 

АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 0904» 
(ідентифікаційний код 00435560)  

 
Дата проведення Загальних зборів акціонерів: 08 квітня 2021 р. 
Місце проведення Загальних зборів акціонерів: Україна, 03150, Україна, м.Київ, вул. Велика 

Васильківська, 65, офіс 411. 
Дата проведення голосування: 08 квітня 2021 року. 

 
 Питання порядку денного, щодо якого був проведений підрахунок голосів тимчасовою лічильною 
комісією: 

1. Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів Товариства. 
 

 Рішення і кількість голосів, щодо проекту рішення з питання порядку денного, відносно якого був 
проведений підрахунок голосів тимчасовою лічильною комісією: 

Рішення: Обрати Головою Лічильної комісії Дмитренка Дмитра Олександровича, Членом 
Лічильної комісії Деркач Ольгу Олександрівну, Членом лічильної комісії Нескоромного Андрія 
Валерійовича. 

Для голосування був використаний бюлетень №1.  
Підсумок голосування: 

 Кількість голосів 
акціонерів, шт. 

Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, 
зареєстрованих на загальних зборах та 

використаних для голосування, % 
«ЗА» 13493678 100 
«ПРОТИ» 0 0 
«УТРИМАВСЯ» 0 0 
Кількість голосів 
акціонерів, які не брали 
участі у голосуванні 

0 0 

Кількість голосів 
акціонерів за 
бюлетенями, визнаними 
недійсними 

0 0 

ВСЬОГО: 13493678 100 
 

 
 
 

 Голова тимчасової лічильної комісії            підпис         / Дмитренко Д.О. / 
 
 
 Член тимчасової лічильної комісії               підпис         / Нескоромний А.В. / 
 
 
 Член тимчасової лічильної комісії               підпис         / Деркач О.О. / 
 
 
 

«ПОСВІДЧУЮ» 
Т.в.о. Генерального директора  
ПрАТ "САТП-0904"            підпис          / Я.Г. Пісной / 

                                                                                м.п. 
 
 
 
 



 

ПРОТОКОЛ  
лічильної комісії №1  

про підсумки голосувань річних загальних зборів акціонерів 
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ 

АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 0904» 
(ідентифікаційний код 00435560)  

 
Дата проведення Загальних зборів акціонерів: 08 квітня 2021 р. 
Місце проведення Загальних зборів акціонерів: Україна, 03150, Україна, м.Київ, вул. Велика 

Васильківська, 65, офіс 411. 
Дата проведення голосування: 08 квітня 2021 року. 

 
 Питання порядку денного, щодо якого був проведений підрахунок голосів лічильною комісією: 

 2. Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування. 
 

 Рішення і кількість голосів, щодо проекту рішення з питання порядку денного, відносно якого був 
проведений підрахунок голосів лічильною комісією: 

 Рішення: Затвердити порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування: під час реєстрації 
акціонерів та їх представників, Голова реєстраційної комісії встановлює відповідність виготовлених для 
видачі акціонерам бюлетенів із затвердженими Наглядовою радою формою і текстом бюлетенів. У разі 
встановлення відповідності виготовлених для видачі акціонерам бюлетенів із затвердженими Наглядовою 
радою формою і текстом бюлетенів, Голова реєстраційної комісії засвідчує бюлетені шляхом їх 
підписання. Якщо бюлетені не відповідають затвердженими Наглядовою радою формою і текстом 
бюлетенів, Голова реєстраційної комісії ставить позначку на кожному бюлетені «Не дійсний» та ставить 
підпис. В Протоколі реєстраційної комісії зазначає відомості про недійсні бюлетені. Постановити, що 
затверджувані порядок і спосіб засвідчення бюлетенів дійсні і є обов’язковими до виконання для всіх 
зборів акціонерів Товариства. 

Для голосування був використаний бюлетень №2.  
 Підсумок голосування: 

 Кількість голосів 
акціонерів, шт. 

Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, 
зареєстрованих на загальних зборах та 

використаних для голосування, % 
«ЗА» 13493678 100 
«ПРОТИ» 0 0 
«УТРИМАВСЯ» 0 0 
Кількість голосів 
акціонерів, які не брали 
участі у голосуванні 

0 0 

Кількість голосів 
акціонерів за 
бюлетенями, визнаними 
недійсними 

0 0 

ВСЬОГО: 13493678 100 
 
 

 
 Голова лічильної комісії            підпис         / Дмитренко Д.О. / 
 
 
 Член лічильної комісії               підпис         / Нескоромний А.В. / 
 
 
 Член лічильної комісії               підпис         / Деркач О.О. / 
 

«ПОСВІДЧУЮ» 
Т.в.о. Генерального директора  
ПрАТ "САТП-0904"            підпис          / Я.Г. Пісной / 

                                                                                м.п. 
 



 

ПРОТОКОЛ  
лічильної комісії №2  

про підсумки голосувань річних загальних зборів акціонерів 
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ 

АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 0904» 
(ідентифікаційний код 00435560)  

 
Дата проведення Загальних зборів акціонерів: 08 квітня 2021 р. 
Місце проведення Загальних зборів акціонерів: Україна, 03150, Україна, м.Київ, вул. Велика 

Васильківська, 65, офіс 411. 
Дата проведення голосування: 08 квітня 2021 року. 

 
 Питання порядку денного, щодо якого був проведений підрахунок голосів лічильною комісією: 
 3. Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів Товариства.  

 
 Рішення і кількість голосів, щодо проекту рішення з питання порядку денного, відносно якого був 
проведений підрахунок голосів лічильною комісією: 

 Рішення: Обрати Головою загальних зборів акціонерів Фрідріха Георгія Пилиповича, Секретарем 
загальних зборів акціонерів Побережну Альону Валеріївну. 

Для голосування був використаний бюлетень №3.  
 Підсумок голосування: 

 Кількість голосів 
акціонерів, шт. 

Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, 
зареєстрованих на загальних зборах та 

використаних для голосування, % 
«ЗА» 13493678 100 
«ПРОТИ» 0 0 
«УТРИМАВСЯ» 0 0 
Кількість голосів 
акціонерів, які не брали 
участі у голосуванні 

0 0 

Кількість голосів 
акціонерів за 
бюлетенями, визнаними 
недійсними 

0 0 

ВСЬОГО: 13493678 100 
 
 

 
 Голова лічильної комісії            підпис         / Дмитренко Д.О. / 
 
 
 Член лічильної комісії               підпис         / Нескоромний А.В. / 
 
 
 Член лічильної комісії               підпис         / Деркач О.О. / 
 
 
 

«ПОСВІДЧУЮ» 
Т.в.о. Генерального директора  
ПрАТ "САТП-0904"            підпис          / Я.Г. Пісной / 

                                                                                м.п. 
 
 
 
 
 
 



 

ПРОТОКОЛ  
лічильної комісії №3  

про підсумки голосувань річних загальних зборів акціонерів 
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ 

АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 0904» 
(ідентифікаційний код 00435560)  

 
Дата проведення Загальних зборів акціонерів: 08 квітня 2021 р. 
Місце проведення Загальних зборів акціонерів: Україна, 03150, Україна, м.Київ, вул. Велика 

Васильківська, 65, офіс 411. 
Дата проведення голосування: 08 квітня 2021 року. 

 
 Питання порядку денного, щодо якого був проведений підрахунок голосів лічильною комісією: 

4. Затвердження регламенту загальних зборів акціонерів Товариства. 
 

 Рішення і кількість голосів, щодо проекту рішення з питання порядку денного, відносно якого був 
проведений підрахунок голосів лічильною комісією: 

 Рішення: Встановити наступний регламент загальних зборів: доповідь – до 10 хвилин; 
співдоповідь за попереднім записом, що надається Голові зборів у письмовому вигляді із зазначенням ПІБ 
акціонера або представника акціонера – до 5 хвилин; обговорення – до 5 хвилин; пропозиції/зауваження 
надавати Голові зборів у письмовому вигляді із зазначенням ПІБ акціонера або представника акціонера; 
голосувати з питань порядку денного – бюлетенями. 

Для голосування був використаний бюлетень №4.  
 Підсумок голосування: 

 Кількість голосів 
акціонерів, шт. 

Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, 
зареєстрованих на загальних зборах та 

використаних для голосування, % 
«ЗА» 13493678 100 
«ПРОТИ» 0 0 
«УТРИМАВСЯ» 0 0 
Кількість голосів 
акціонерів, які не брали 
участі у голосуванні 

0 0 

Кількість голосів 
акціонерів за 
бюлетенями, визнаними 
недійсними 

0 0 

ВСЬОГО: 13493678 100 
 

 
 

 Голова лічильної комісії            підпис         / Дмитренко Д.О. / 
 
 
 Член лічильної комісії               підпис         / Нескоромний А.В. / 
 
 
 Член лічильної комісії               підпис         / Деркач О.О. / 
 
 

«ПОСВІДЧУЮ» 
Т.в.о. Генерального директора  
ПрАТ "САТП-0904"            підпис          / Я.Г. Пісной / 

                                                                                м.п. 
 
 
 
 
 



 

ПРОТОКОЛ  
лічильної комісії №4  

про підсумки голосувань річних загальних зборів акціонерів 
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ 

АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 0904» 
(ідентифікаційний код 00435560)  

 
Дата проведення Загальних зборів акціонерів: 08 квітня 2021 р. 
Місце проведення Загальних зборів акціонерів: Україна, 03150, Україна, м.Київ, вул. Велика 

Васильківська, 65, офіс 411. 
Дата проведення голосування: 08 квітня 2021 року. 

 
 Питання порядку денного, щодо якого був проведений підрахунок голосів лічильною комісією: 

5. Розгляд звіту Виконавчого органу Товариства за 2020 рік та затвердження заходів за 
результатами його розгляду. 

 
 Рішення і кількість голосів, щодо проекту рішення з питання порядку денного, відносно якого був 
проведений підрахунок голосів лічильною комісією: 

 Рішення: Звіт Виконавчого органу Товариства за 2020 рік прийняти до відома та затвердити 
наступні заходи: Виконавчому органу продовжити виконувати свої обов’язки згідно Статуту Товариства,  
внутрішніх положень та чинного законодавства; продовжити роботи щодо покращення ділової активності 
всіх служб Товариства. 

Для голосування був використаний бюлетень №5.  
 Підсумок голосування: 

 
Кількість голосів 
акціонерів, шт. 

Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, 
зареєстрованих на загальних зборах та 

використаних для голосування, % 

«ЗА» 13493678 100 
«ПРОТИ» 0 0 
«УТРИМАВСЯ» 0 0 
Кількість голосів 
акціонерів, які не брали 
участі у голосуванні 

0 0 

Кількість голосів 
акціонерів за 
бюлетенями, визнаними 
недійсними 

0 0 

ВСЬОГО: 13493678 100 
 
 

 
 Голова лічильної комісії            підпис         / Дмитренко Д.О. / 
 
 
 Член лічильної комісії               підпис         / Нескоромний А.В. / 
 
 
 Член лічильної комісії               підпис         / Деркач О.О. / 
 
 

«ПОСВІДЧУЮ» 
Т.в.о. Генерального директора  
ПрАТ "САТП-0904"            підпис          / Я.Г. Пісной / 

                                                                                м.п. 
 
 
 
 



 

ПРОТОКОЛ  
лічильної комісії №5  

про підсумки голосувань річних загальних зборів акціонерів 
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ 

АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 0904» 
(ідентифікаційний код 00435560)  

 
Дата проведення Загальних зборів акціонерів: 08 квітня 2021 р. 
Місце проведення Загальних зборів акціонерів: Україна, 03150, Україна, м.Київ, вул. Велика 

Васильківська, 65, офіс 411. 
Дата проведення голосування: 08 квітня 2021 року. 

 
 Питання порядку денного, щодо якого був проведений підрахунок голосів лічильною комісією: 

6. Розгляд звіту Наглядової ради за 2020 рік та затвердження заходів за результатами його 
розгляду. 

 
 Рішення і кількість голосів, щодо проекту рішення з питання порядку денного, відносно якого був 
проведений підрахунок голосів лічильною комісією: 

 Рішення: Звіт Наглядової ради Товариства за 2020 рік прийняти до відома та затвердити наступні 
заходи: Наглядовій раді продовжити виконувати свої обов’язки згідно Статуту Товариства,  внутрішніх 
положень та чинного законодавства; продовжити здійснювати захист прав акціонерів Товариства, і в 
межах своєї компетенції продовжити контроль та регулювання діяльності Виконавчого органу 
Товариства. 

Для голосування був використаний бюлетень №6.  
 Підсумок голосування: 

 Кількість голосів 
акціонерів, шт. 

Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, 
зареєстрованих на загальних зборах та 

використаних для голосування, % 
«ЗА» 13493678 100 
«ПРОТИ» 0 0 
«УТРИМАВСЯ» 0 0 
Кількість голосів 
акціонерів, які не брали 
участі у голосуванні 

0 0 

Кількість голосів 
акціонерів за 
бюлетенями, визнаними 
недійсними 

0 0 

ВСЬОГО: 13493678 100 
 
 

 
 Голова лічильної комісії            підпис         / Дмитренко Д.О. / 
 
 
 Член лічильної комісії               підпис         / Нескоромний А.В. / 
 
 
 Член лічильної комісії               підпис         / Деркач О.О. / 
 
 
 

«ПОСВІДЧУЮ» 
Т.в.о. Генерального директора  
ПрАТ "САТП-0904"            підпис          / Я.Г. Пісной / 

                                                                                м.п. 
 
 
 



 

ПРОТОКОЛ  
лічильної комісії №6  

про підсумки голосувань річних загальних зборів акціонерів 
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ 

АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 0904» 
(ідентифікаційний код 00435560)  

 
Дата проведення Загальних зборів акціонерів: 08 квітня 2021 р. 
Місце проведення Загальних зборів акціонерів: Україна, 03150, Україна, м.Київ, вул. Велика 

Васильківська, 65, офіс 411. 
Дата проведення голосування: 08 квітня 2021 року. 

 
 Питання порядку денного, щодо якого був проведений підрахунок голосів лічильною комісією: 

7. Розгляд звіту Ревізійної комісії Товариства за 2020 рік та затвердження заходів за 
результатами його розгляду. 

 
 Рішення і кількість голосів, щодо проекту рішення з питання порядку денного, відносно якого був 
проведений підрахунок голосів лічильною комісією: 

 Рішення: Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2020 рік прийняти до відома та затвердити наступні 
заходи: Ревізійній комісії продовжити виконувати свої обов’язки згідно Статуту Товариства,  внутрішніх 
положень та чинного законодавства; запланувати та провести перевірку фінансово-господарської 
діяльності у наступному фінансовому році, за результатами якої підготувати відповідний висновок. 

 Для голосування був використаний бюлетень №7.  
 Підсумок голосування: 

 Кількість голосів 
акціонерів, шт. 

Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, 
зареєстрованих на загальних зборах та 

використаних для голосування, % 
«ЗА» 13493678 100 
«ПРОТИ» 0 0 
«УТРИМАВСЯ» 0 0 
Кількість голосів 
акціонерів, які не брали 
участі у голосуванні 

0 0 

Кількість голосів 
акціонерів за 
бюлетенями, визнаними 
недійсними 

0 0 

ВСЬОГО: 13493678 100 
 
 

 
 Голова лічильної комісії            підпис         / Дмитренко Д.О. / 
 
 
 Член лічильної комісії               підпис         / Нескоромний А.В. / 
 
 
 Член лічильної комісії               підпис         / Деркач О.О. / 
 
 

«ПОСВІДЧУЮ» 
Т.в.о. Генерального директора  
ПрАТ "САТП-0904"            підпис          / Я.Г. Пісной / 

                                                                                м.п. 
 
 
 
 
 



 

ПРОТОКОЛ лічильної комісії №7  
про підсумки голосувань річних загальних зборів акціонерів 

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ 
ПІДПРИЄМСТВО 0904» (ідентифікаційний код 00435560)  

Дата проведення Загальних зборів акціонерів: 08 квітня 2021 р. 
Місце проведення Загальних зборів акціонерів: Україна, 03150, Україна, м.Київ, вул. Велика Васильківська, 

65, офіс 411. Дата проведення голосування: 08 квітня 2021 року. 
 Питання порядку денного, щодо якого був проведений підрахунок голосів лічильною комісією: 

8. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Виконавчого органу, звіту 
Ревізійної комісії. 

  Рішення і кількість голосів, щодо проекту рішення з питання порядку денного, відносно якого був 
проведений підрахунок голосів лічильною комісією: 

Рішення: 1) Затвердити звіт Виконавчого органу Товариства за 2020 рік. 
Для голосування був використаний бюлетень №8. Підсумок голосування: 

 Кількість голосів 
акціонерів, шт. 

Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, 
зареєстрованих на загальних зборах та використаних 

для голосування, % 
«ЗА» 13493678 100 
«ПРОТИ» 0 0 
«УТРИМАВСЯ» 0 0 
Кількість голосів 
акціонерів, які не брали 
участі у голосуванні 

0 0 

Кількість голосів 
акціонерів за бюлетенями, 
визнаними недійсними 

0 0 

ВСЬОГО: 13493678 100 
 Рішення:  2) Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2020 рік. 

Для голосування був використаний бюлетень №9. Підсумок голосування: 
 Кількість голосів 

акціонерів, шт. 
Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, 
зареєстрованих на загальних зборах та використаних 

для голосування, % 
«ЗА» 13493678 100 
«ПРОТИ» 0 0 
«УТРИМАВСЯ» 0 0 
Кількість голосів 
акціонерів, які не брали 
участі у голосуванні 

0 0 

Кількість голосів 
акціонерів за бюлетенями, 
визнаними недійсними 

0 0 

ВСЬОГО: 13493678 100 
 Рішення:  3) Затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства за 2020 рік. 

Для голосування був використаний бюлетень №10. Підсумок голосування: 
 Кількість голосів 

акціонерів, шт. 
Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, 
зареєстрованих на загальних зборах та використаних 

для голосування, % 
«ЗА» 13493678 100 
«ПРОТИ» 0 0 
«УТРИМАВСЯ» 0 0 
Кількість голосів 
акціонерів, які не брали 
участі у голосуванні 

0 0 

Кількість голосів 
акціонерів за бюлетенями, 
визнаними недійсними 

0 0 

ВСЬОГО: 13493678 100 
 

 Голова лічильної комісії            підпис         / Дмитренко Д.О. / 
 Член лічильної комісії               підпис         / Нескоромний А.В. / 
 Член лічильної комісії               підпис         / Деркач О.О. / 

«ПОСВІДЧУЮ» 
Т.в.о. Генерального директора  
ПрАТ "САТП-0904"            підпис          / Я.Г. Пісной / 

                                                                                м.п. 



 

ПРОТОКОЛ  
лічильної комісії №8  

про підсумки голосувань річних загальних зборів акціонерів 
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ 

АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 0904» 
(ідентифікаційний код 00435560)  

 
Дата проведення Загальних зборів акціонерів: 08 квітня 2021 р. 
Місце проведення Загальних зборів акціонерів: Україна, 03150, Україна, м.Київ, вул. Велика 

Васильківська, 65, офіс 411. 
Дата проведення голосування: 08 квітня 2021 року. 

 
 Питання порядку денного, щодо якого був проведений підрахунок голосів лічильною комісією: 

9. Розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його 
розгляду. 

 
 Рішення і кількість голосів, щодо проекту рішення з питання порядку денного, відносно якого був 
проведений підрахунок голосів лічильною комісією: 

 Рішення: Затвердити висновки зовнішнього аудиту. Органам Товариства продовжити виконувати 
свої обов'язки згідно Статуту Товариства та внутрішніх положень Товариства з урахуванням аналізу та 
висновків зовнішнього аудиту. 

Для голосування був використаний бюлетень №11.  
 Підсумок голосування: 

 Кількість голосів 
акціонерів, шт. 

Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, 
зареєстрованих на загальних зборах та 

використаних для голосування, % 
«ЗА» 13493678 100 
«ПРОТИ» 0 0 
«УТРИМАВСЯ» 0 0 
Кількість голосів 
акціонерів, які не брали 
участі у голосуванні 

0 0 

Кількість голосів 
акціонерів за 
бюлетенями, визнаними 
недійсними 

0 0 

ВСЬОГО: 13493678 100 
 

 
 Голова лічильної комісії            підпис         / Дмитренко Д.О. / 
 
 
 Член лічильної комісії               підпис         / Нескоромний А.В. / 
 
 
 Член лічильної комісії               підпис         / Деркач О.О. / 
 
 
 

«ПОСВІДЧУЮ» 
Т.в.о. Генерального директора  
ПрАТ "САТП-0904"            підпис          / Я.Г. Пісной / 

                                                                                м.п. 
 

 
 
 
 



 

ПРОТОКОЛ  
лічильної комісії №9  

про підсумки голосувань річних загальних зборів акціонерів 
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ 

АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 0904» 
(ідентифікаційний код 00435560)  

 
Дата проведення Загальних зборів акціонерів: 08 квітня 2021 р. 
Місце проведення Загальних зборів акціонерів: Україна, 03150, Україна, м.Київ, вул. Велика 

Васильківська, 65, офіс 411. 
Дата проведення голосування: 08 квітня 2021 року. 

 
 Питання порядку денного, щодо якого був проведений підрахунок голосів лічильною комісією: 

   10. Затвердження річного звіту Товариства за 2020 рік. 
 

 Рішення і кількість голосів, щодо проекту рішення з питання порядку денного, відносно якого був 
проведений підрахунок голосів лічильною комісією: 

 Рішення: Затвердити річний звіт Товариства за 2020 рік. 
Для голосування був використаний бюлетень №12.  

 Підсумок голосування: 
 Кількість голосів 

акціонерів, шт. 
Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, 

зареєстрованих на загальних зборах та 
використаних для голосування, % 

«ЗА» 13493678 100 
«ПРОТИ» 0 0 
«УТРИМАВСЯ» 0 0 
Кількість голосів 
акціонерів, які не брали 
участі у голосуванні 

0 0 

Кількість голосів 
акціонерів за 
бюлетенями, визнаними 
недійсними 

0 0 

ВСЬОГО: 13493678 100 
 

 
 

 Голова лічильної комісії            підпис         / Дмитренко Д.О. / 
 
 
 Член лічильної комісії               підпис         / Нескоромний А.В. / 
 
 
 Член лічильної комісії               підпис         / Деркач О.О. / 
 
 
 

«ПОСВІДЧУЮ» 
Т.в.о. Генерального директора  
ПрАТ "САТП-0904"            підпис          / Я.Г. Пісной / 

                                                                                м.п. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ПРОТОКОЛ лічильної комісії №10  
про підсумки голосувань річних загальних зборів акціонерів 

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ 
АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 0904» 

(ідентифікаційний код 00435560)  
Дата проведення Загальних зборів акціонерів: 08 квітня 2021 р. 
Місце проведення Загальних зборів акціонерів: Україна, 03150, Україна, м.Київ, вул. Велика 

Васильківська, 65, офіс 411. 
Дата проведення голосування: 08 квітня 2021 року. 

 Питання порядку денного, щодо якого був проведений підрахунок голосів лічильною комісією: 
   11. Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2020 рік з урахуванням вимог, передбачених 

законом. 
 Рішення і кількість голосів, щодо проекту рішення з питання порядку денного, відносно якого був 
проведений підрахунок голосів лічильною комісією: 

 Рішення: 1) Покриття збитків Товариства у сумі 154039 грн. 32 коп. здійснювати за рахунок 
прибутків наступних періодів. Дивіденди за 2020 рік не нараховувати та не виплачувати. 

Для голосування був використаний бюлетень №13. Підсумок голосування: 
 Кількість голосів 

акціонерів, шт. 
Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, 

зареєстрованих на загальних зборах та 
використаних для голосування, % 

«ЗА» 0 0 
«ПРОТИ» 13493678 100 
«УТРИМАВСЯ» 0 0 
Кількість голосів 
акціонерів, які не брали 
участі у голосуванні 

0 0 

Кількість голосів 
акціонерів за 
бюлетенями, визнаними 
недійсними 

0 0 

ВСЬОГО: 13493678 100 
 Рішення: 2) Затвердити запропонований Правлінням Товариства Порядок покриття збитків 

Товариства за 2020 рік. 
Для голосування був використаний бюлетень №14. Підсумок голосування: 

 Кількість голосів 
акціонерів, шт. 

Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, 
зареєстрованих на загальних зборах та 

використаних для голосування, % 
«ЗА» 13493678 100 
«ПРОТИ» 0 0 
«УТРИМАВСЯ» 0 0 
Кількість голосів 
акціонерів, які не брали 
участі у голосуванні 

0 0 

Кількість голосів 
акціонерів за 
бюлетенями, визнаними 
недійсними 

0 0 

ВСЬОГО: 13493678 100 
 

 Голова лічильної комісії            підпис         / Дмитренко Д.О. / 
 
 Член лічильної комісії               підпис         / Нескоромний А.В. / 
 
 Член лічильної комісії               підпис         / Деркач О.О. / 
 

«ПОСВІДЧУЮ» 
Т.в.о. Генерального директора  
ПрАТ "САТП-0904"            підпис          / Я.Г. Пісной / 

                                                                                м.п. 



 

ПРОТОКОЛ  
лічильної комісії №11  

про підсумки голосувань річних загальних зборів акціонерів 
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ 

АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 0904» 
(ідентифікаційний код 00435560)  

 
Дата проведення Загальних зборів акціонерів: 08 квітня 2021 р. 
Місце проведення Загальних зборів акціонерів: Україна, 03150, Україна, м.Київ, вул. Велика 

Васильківська, 65, офіс 411. 
Дата проведення голосування: 08 квітня 2021 року. 

 
 Питання порядку денного, щодо якого був проведений підрахунок голосів лічильною комісією: 

   12. Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу акціонерного товариства 
шляхом додаткової емісії акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків. 

 
 Рішення і кількість голосів, щодо проекту рішення з питання порядку денного, відносно якого був 
проведений підрахунок голосів лічильною комісією: 

 Рішення: Збільшити статутний капітал акціонерного товариства на 4 629 629,75 грн. (чотири 
мільйони шістсот двадцять дев’ять тисяч шістсот двадцять дев’ять гривень 75 копійок) шляхом 
додаткової емісії акцій у розмірі 18 518 519 (вісімнадцяти мільйонів п’ятсот вісімнадцяти тисяч п’ятсот 
дев’ятнадцяти)  штук існуючої номінальної вартості 0,25 грн. (нуль гривень 25 копійок) за рахунок 
додаткових внесків. 

Для голосування був використаний бюлетень №15.  
 Підсумок голосування: 

 Кількість голосів 
акціонерів, шт. 

Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, 
зареєстрованих на загальних зборах та 

використаних для голосування, % 
«ЗА» 0 0 
«ПРОТИ» 13493678 100 
«УТРИМАВСЯ» 0 0 
Кількість голосів 
акціонерів, які не брали 
участі у голосуванні 

0 0 

Кількість голосів 
акціонерів за 
бюлетенями, визнаними 
недійсними 

0 0 

ВСЬОГО: 13493678 100 
 

 
 

 Голова лічильної комісії            підпис         / Дмитренко Д.О. / 
 
 
 Член лічильної комісії               підпис         / Нескоромний А.В. / 
 
 
 Член лічильної комісії               підпис         / Деркач О.О. / 
 
 
 

«ПОСВІДЧУЮ» 
Т.в.о. Генерального директора  
ПрАТ "САТП-0904"            підпис          / Я.Г. Пісной / 

                                                                                м.п. 
 
 
 



 

ПРОТОКОЛ  
лічильної комісії №12  

про підсумки голосувань річних загальних зборів акціонерів 
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ 

АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 0904» 
(ідентифікаційний код 00435560)  

 
Дата проведення Загальних зборів акціонерів: 08 квітня 2021 р. 
Місце проведення Загальних зборів акціонерів: Україна, 03150, Україна, м.Київ, вул. Велика 

Васильківська, 65, офіс 411. 
Дата проведення голосування: 08 квітня 2021 року. 

 
 Питання порядку денного, щодо якого був проведений підрахунок голосів лічильною комісією: 

   13. Прийняття рішення про невикористання переважного права акціонера на придбання 
акцій додаткової емісії у процесі їх розміщення. 

 
 Рішення і кількість голосів, щодо проекту рішення з питання порядку денного, відносно якого був 
проведений підрахунок голосів лічильною комісією: 

 Рішення: Затвердити невикористання переважного права акціонера на придбання акцій 
додаткової емісії у процесі їх розміщення. 

Для голосування був використаний бюлетень №16.  
 Підсумок голосування: 

 Кількість голосів 
акціонерів, шт. 

Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, 
зареєстрованих на загальних зборах та 

використаних для голосування, % 
«ЗА» 0 0 
«ПРОТИ» 13493678 100 
«УТРИМАВСЯ» 0 0 
Кількість голосів 
акціонерів, які не брали 
участі у голосуванні 

0 0 

Кількість голосів 
акціонерів за 
бюлетенями, визнаними 
недійсними 

0 0 

ВСЬОГО: 13493678 100 
 

 
 

 Голова лічильної комісії            підпис         / Дмитренко Д.О. / 
 
 
 Член лічильної комісії               підпис         / Нескоромний А.В. / 
 
 
 Член лічильної комісії               підпис         / Деркач О.О. / 
 
 
 

«ПОСВІДЧУЮ» 
Т.в.о. Генерального директора  
ПрАТ "САТП-0904"            підпис          / Я.Г. Пісной / 

                                                                                м.п. 
 
 
 

 
 
 



 

ПРОТОКОЛ  
лічильної комісії №13  

про підсумки голосувань річних загальних зборів акціонерів 
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ 

АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 0904» 
(ідентифікаційний код 00435560)  

 
Дата проведення Загальних зборів акціонерів: 08 квітня 2021 р. 
Місце проведення Загальних зборів акціонерів: Україна, 03150, Україна, м.Київ, вул. Велика 

Васильківська, 65, офіс 411. 
Дата проведення голосування: 08 квітня 2021 року. 

 
 Питання порядку денного, щодо якого був проведений підрахунок голосів лічильною комісією: 

   14. Прийняття рішення про емісію акцій (із зазначенням учасників розміщення). 
 

 Рішення і кількість голосів, щодо проекту рішення з питання порядку денного, відносно якого був 
проведений підрахунок голосів лічильною комісією: 

 Рішення: Затвердити «Рішення про емісію акцій Товариства (без здійснення публічної 
пропозиції), яке викласти в окремому додатку, який є невід’ємною частиною Протоколу річних загальних 
зборів акціонерів. Перелік осіб, які є учасниками розміщення акцій визначений у п.18 розділу 2 Рішення 
про емісію акцій Товариства (без здійснення публічної пропозиції). 

Для голосування був використаний бюлетень №17.  
 Підсумок голосування: 

 Кількість голосів 
акціонерів, шт. 

Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, 
зареєстрованих на загальних зборах та 

використаних для голосування, % 
«ЗА» 0 0 
«ПРОТИ» 13493678 100 
«УТРИМАВСЯ» 0 0 
Кількість голосів 
акціонерів, які не брали 
участі у голосуванні 

0 0 

Кількість голосів 
акціонерів за 
бюлетенями, визнаними 
недійсними 

0 0 

ВСЬОГО: 13493678 100 
 

 
 

 Голова лічильної комісії            підпис         / Дмитренко Д.О. / 
 
 
 Член лічильної комісії               підпис         / Нескоромний А.В. / 
 
 
 Член лічильної комісії               підпис         / Деркач О.О. / 
 
 
 

«ПОСВІДЧУЮ» 
Т.в.о. Генерального директора  
ПрАТ "САТП-0904"            підпис          / Я.Г. Пісной / 

                                                                                м.п. 
 
 
 
 
 



 

ПРОТОКОЛ  
лічильної комісії №14  

про підсумки голосувань річних загальних зборів акціонерів 
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ 

АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 0904» 
(ідентифікаційний код 00435560)  

 
Дата проведення Загальних зборів акціонерів: 08 квітня 2021 р. 
Місце проведення Загальних зборів акціонерів: Україна, 03150, Україна, м.Київ, вул. Велика 

Васильківська, 65, офіс 411. 
Дата проведення голосування: 08 квітня 2021 року. 

 
 Питання порядку денного, щодо якого був проведений підрахунок голосів лічильною комісією: 

   15. Визначення уповноваженого органу емітента, якому надаються повноваження, визначені 
нормативно-правовим актом реєструвального органу, що встановлює порядок збільшення 
статутного капіталу акціонерного товариства. 

 
 Рішення і кількість голосів, щодо проекту рішення з питання порядку денного, відносно якого був 
проведений підрахунок голосів лічильною комісією: 

 Рішення: Визначити Наглядову раду ПрАТ "САТП-0904" уповноваженим органом емітента, 
якому надаються повноваження щодо: 

прийняття рішення про дострокове закінчення розміщення у процесі емісії акцій (у разі якщо на 
запланований обсяг акцій укладено договори з першими власниками та акції повністю оплачено); 

затвердження результатів емісії акцій; 
затвердження звіту про результати емісії акцій; 
прийняття рішення про відмову від емісії акцій; 
повернення внесків, внесених в оплату за акції, у разі визнання емісії недійсною або незатвердження в 

установлені законодавством строки результатів емісії акцій органом емітента, уповноваженим приймати 
таке рішення, або невнесення в установлені законодавством строки змін до статуту, або у разі прийняття 
рішення про відмову від емісії акцій; 

повідомлення кожного акціонера (у разі неприйняття загальними зборами рішення про 
невикористання переважного права), який має переважне право на придбання розміщуваних акціонерним 
товариством акцій, про можливість реалізації такого права в порядку, встановленому Законом України 
"Про акціонерні товариства". 

Для голосування був використаний бюлетень №18.  Підсумок голосування: 
 Кількість голосів 

акціонерів, шт. 
Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, 
зареєстрованих на загальних зборах та використаних 

для голосування, % 
«ЗА» 0 0 
«ПРОТИ» 13493678 100 
«УТРИМАВСЯ» 0 0 
Кількість голосів 
акціонерів, які не брали 
участі у голосуванні 

0 0 

Кількість голосів 
акціонерів за бюлетенями, 
визнаними недійсними 

0 0 

ВСЬОГО: 13493678 100 
 

 Голова лічильної комісії            підпис         / Дмитренко Д.О. / 
 
 Член лічильної комісії               підпис         / Нескоромний А.В. / 
 
 Член лічильної комісії               підпис         / Деркач О.О. / 
 

«ПОСВІДЧУЮ» 
Т.в.о. Генерального директора  
ПрАТ "САТП-0904"            підпис          / Я.Г. Пісной / 

                                                                                м.п. 
 



 

ПРОТОКОЛ  
лічильної комісії №15  

про підсумки голосувань річних загальних зборів акціонерів 
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ 

АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 0904» 
(ідентифікаційний код 00435560)  

 
Дата проведення Загальних зборів акціонерів: 08 квітня 2021 р. 
Місце проведення Загальних зборів акціонерів: Україна, 03150, Україна, м.Київ, вул. Велика 

Васильківська, 65, офіс 411. 
Дата проведення голосування: 08 квітня 2021 року. 

 
 Питання порядку денного, щодо якого був проведений підрахунок голосів лічильною комісією: 

   16. Визначення  уповноважених осіб емітента, яким надаються повноваження, визначені 
нормативно-правовим актом реєструвального органу, що встановлює порядок збільшення 
статутного капіталу акціонерного товариства. 
 
 Рішення і кількість голосів, щодо проекту рішення з питання порядку денного, відносно якого був 
проведений підрахунок голосів лічильною комісією: 

 Рішення: Визначити Т.в.о Генерального директора  ПрАТ "САТП-0904" уповноваженою особою 
емітента, якій надаються повноваження: 

проводити дії щодо забезпечення розміщення акцій; 
проводити дії щодо здійснення обов'язкового викупу акцій у акціонерів, які реалізують право 

вимагати здійснення викупу акціонерним товариством належних їм акцій. 
Для голосування був використаний бюлетень №19.  

 Підсумок голосування: 
 Кількість голосів 

акціонерів, шт. 
Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, 

зареєстрованих на загальних зборах та 
використаних для голосування, % 

«ЗА» 0 0 
«ПРОТИ» 13493678 100 
«УТРИМАВСЯ» 0 0 
Кількість голосів 
акціонерів, які не брали 
участі у голосуванні 

0 0 

Кількість голосів 
акціонерів за 
бюлетенями, визнаними 
недійсними 

0 0 

ВСЬОГО: 13493678 100 
 

 
 

 Голова лічильної комісії            підпис         / Дмитренко Д.О. / 
 
 
 Член лічильної комісії               підпис         / Нескоромний А.В. / 
 
 
 Член лічильної комісії               підпис         / Деркач О.О. / 
 
 
 

«ПОСВІДЧУЮ» 
Т.в.о. Генерального директора  
ПрАТ "САТП-0904"            підпис          / Я.Г. Пісной / 

                                                                                м.п. 
 
 



 

ПРОТОКОЛ лічильної комісії №16  
про підсумки голосувань річних загальних зборів акціонерів 

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 0904» 
(ідентифікаційний код 00435560)  

Дата проведення Загальних зборів акціонерів: 08 квітня 2021 р. 
Місце проведення Загальних зборів акціонерів: Україна, 03150, Україна, м.Київ, вул. Велика Васильківська, 65, офіс 411. 
Дата проведення голосування: 08 квітня 2021 року. 
Питання порядку денного, щодо якого був проведений підрахунок голосів лічильною комісією: 

17. Прийняття рішення про продаж акцій власного випуску цінних паперів, що були викуплені Товариством у 
акціонерів Товариства. 

Рішення і кількість голосів, щодо проекту рішення з питання порядку денного, відносно якого був проведений підрахунок 
голосів лічильною комісією: 

Рішення:  
1. Здійснити продаж викуплених Товариством акцій у кількості 6425 шт. 
2. Продаж цих акцій здійснити до 30.04.2021 року (включно) за найбільш вигідною для Товариства ціною. 
3. Наглядовій раді Товариства до 16.04.2021 року встановити мінімальну ціну, за якою Товариство здійснить продаж цих 

акцій (включно ціну на 1 (одну) акцію), яка не може бути нижчою за їх ринкову вартість, визначену в порядку передбаченому в 
ст. 8  Закону України «Про акціонерні товариства». 

4. Тимчасово виконуючому обов'язки Генерального директора Товариства Пiсному Якову Григоровичу забезпечити до 
16.04.2021 року розміщення на власному веб-сайті Товариства (http://00435560.smida.gov.ua)  інформацію про мінімальну ціну, за 
якою Товариство може здійснювати продаж цих акцій (включно ціну на 1 (одну) акцію).   

5. Продаж цих акцій здійснювати виключно акціонерам Товариства, які до 23.04.2021 року надали Товариству відповідне 
звернення (надалі – «Звернення») на їх придбання, яке має містити: повну назву /ПІБ акціонера Товариства; адресу реєстрації, 
місце проживання акціонера Товариства; реквізити рахунку акціонера Товариства в цінних паперах, на який ці акції мають бути 
зараховані у результаті цього продажу; кількість цих акцій, яку акціонер Товариства бажає придбати; контакти для зв’язку 
(телефон, адреса електронної пошти, за наявності); ціну, за якою акціонер Товариства бажає придбати вказану ним кількість цих 
акцій, яка не має бути нижчою від мінімальної ціни цих акції розміщеної до 16.04.2021 року на власному веб-сайті Товариства 
(http://00435560.smida.gov.ua). 

6. До Звернення акціонер Товариства має додати виписку з рахунку в цінних паперах Товариства, складену станом на день 
надання Звернення Товариству.  

7. У випадку, якщо Звернення не буде містити зазначеної інформації або акціонер Товариства не додав до Звернення 
виписку  з рахунку в цінних паперах Товариства, його Звернення вважається не наданим Товариству.   

8. Тимчасово виконуючому обов'язки Генерального директора Товариства Пiсному Якову Григоровичу визначити у 
відповідності до рішень прийнятих на Зборах та законодавства України, який(і) акціонер(и) Товариства отримає(ають) право 
придбати ці акції, та повідомити цього(их) акціонера(ів) Товариства про це і про дату (обов’язково робочий день), місце 
(обов’язково в м. Києві) та час (не раніше 12.00 год.) укладення з ним(и) договору купівлі-продажу цих акцій, а також повідомити 
інших акціонерів Товариства, які надали Товариству Звернення про придбання цих акцій, але не отримали право на таке 
придбання, шляхом розміщення цих повідомлень на власному веб-сайті Товариства (http://00435560.smida.gov.ua). 

9. Акціонер Товариства зобов’язаний надати Товариству виписку з рахунку в цінних паперах Товариства, складену станом 
на день укладання договору купівлі-продажу цих акцій. У випадку, якщо акціонер Товариства не надав Товариству цю виписку, 
він втрачає право на придбання цих акції.   

10. Уповноважити Тимчасово виконуючого обов'язки Генерального директора Товариства Пiсного Якова Григоровича 
укладати та підписувати відповідні договори з акціонером(ами) Товариства, який(і) у відповідності до рішень прийнятих на 
Зборах та законодавства України отримає(ають) право придбати ці акції. 

Для голосування був використаний бюлетень №20.  
 Підсумок голосування: 

 Кількість голосів 
акціонерів, шт. 

Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, 
зареєстрованих на загальних зборах та використаних для 

голосування, % 
«ЗА» 0 0 
«ПРОТИ» 13493678 100 
«УТРИМАВСЯ» 0 0 
Кількість голосів акціонерів, 
які не брали участі у 
голосуванні 

0 0 

Кількість голосів акціонерів 
за бюлетенями, визнаними 
недійсними 

0 0 

ВСЬОГО: 13493678 100 
  
 Голова лічильної комісії            підпис         / Дмитренко Д.О. / 
 Член лічильної комісії               підпис         / Нескоромний А.В. / 
 
 Член лічильної комісії               підпис         / Деркач О.О. / 

«ПОСВІДЧУЮ» 
Т.в.о. Генерального директора  
ПрАТ "САТП-0904"            підпис          / Я.Г. Пісной / 


