
 «ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «НОВОМОСКОВСЬКИЙ ЗАВОД 

МІНВОДИ» (код за ЄДРПОУ 00382728) повідомляє, що загальні збори акціонерів, 

проведення яких призначено 24 квітня 2020 року о 12 годині 00 хвилин за адресою: 51281, 

Дніпропетровська область, Новомосковський район, с.Знаменівка, вул.Петра 

Сагайдачного, 1А, каб. №2, відбудуться лише за умови можливості дотримання приписів 

Постанови Кабінету Міністрів України від 11.03.2020р. №211 «Про запобігання 

поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, 

спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» (в редакції Постанов КМ № 215 від 

16.03.2020, № 255 від 02.04.2020). 

 

Повідомляємо, що пп.7 п.2 вказаної постанови заборонено в період з 12 березня 20 

24 квітня 2020 року 7) проведення всіх масових (культурних, розважальних, спортивних, 

соціальних, релігійних, рекламних та інших) заходів, крім заходів, необхідних для 

забезпечення роботи органів державної влади та органів місцевого самоврядування, за 

умови забезпечення учасників засобами індивідуального захисту, зокрема респіраторами 

або захисними масками, у тому числі виготовленими самостійно, а також дотримання 

відповідних санітарних та протиепідемічних заходів. 

 

Ч.30 Закону  України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, 

спрямованих на забезпечення додаткових соціальних та економічних гарантій у зв’язку з 

поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19)» Розділ XVII «Прикінцеві та перехідні 

положення» Закону України «Про акціонерні товариства» доповнено пунктами 10-12 

такого змісту: 

 

«10. Тимчасово, у зв’язку з проведенням заходів, спрямованих на запобігання виникненню 

та поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19), норми статті 32 Закону України «Про 

акціонерні товариства» щодо строків проведення річних загальних зборів акціонерів не 

застосовуються у 2020 році. При цьому проведення загальних зборів акціонерів у 2020 році 

в строки, встановлені цим Законом під час дії карантину, встановленого Кабінетом 

Міністрів України з метою запобігання поширенню на території України коронавірусної 

хвороби (COVID-19), не є порушенням цього Закону. Річні загальні збори акціонерів за 

результатами 2019 фінансового року мають бути проведені у строк не пізніше трьох місяців 

після дати завершення карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України з метою 

запобігання поширенню на території України коронавірусної хвороби (COVID-19). 

У разі якщо в силу дії обмежувальних заходів у зв’язку з дією карантину на території 

України неможливим є проведення загальних зборів акціонерів в порядку, встановленому 

цим Законом, загальні збори акціонерів можуть бути проведені дистанційно в порядку та 

строки, визначені тимчасовим порядком дистанційного проведення загальних зборів, 

затвердженого Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку. 

 

11. Установити, що у разі завершення строку повноважень членів наглядових рад 

акціонерних товариств у 2020 році повноваження таких членів наглядових рад 

продовжуються в повному обсязі до дати проведення загальних зборів акціонерів у 

порядку, встановленому пунктом 10 цього розділу. 

 

12. Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку невідкладно розробити та 

затвердити тимчасовий порядок скликання та дистанційного проведення загальних зборів 

акціонерів у зв’язку із здійсненням заходів щодо запобігання виникненню і поширенню 

коронавірусної хвороби (COVID-19), передбачених карантином, встановленим Кабінетом 

Міністрів України. 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/215-2020-%D0%BF#n9
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/215-2020-%D0%BF#n9
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/255-2020-%D0%BF#n9


Нормативно-правовий акт, зазначений у цьому пункті, розробляється, розглядається, 

приймається та оприлюднюється без урахування вимог Закону України «Про засади 

державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності». 

Такий акт, прийнятий Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку на 

виконання цього Закону, не підлягає державній реєстрації в Міністерстві юстиції України. 

Зазначений акт Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку оприлюднюється 

на її офіційному веб-сайті та набирає чинності з дня його офіційного опублікування. 

Офіційним опублікуванням такого акта Національної комісії з цінних паперів та фондового 

ринку вважається його оприлюднення на офіційному веб-сайті Національної комісії з 

цінних паперів та фондового ринку». 

 

 

 Таким чином, повідомляємо акціонерів, що у реєстрації акціонерів може бути 

відмовлено, при перевищенні максимальної  кількості присутніх акціонерів.  

 Задля забезпечення можливості проведення зборів повідомляємо, що у реєстрації 

акціонерів, що не володіють голосуючими акціями, буде відмовлено. Нагадуємо, що дата 

складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, -  на 24:00 

годину 17 квітня 2020 р. 

 

Звертаємо увагу, що реєстрація акціонерів проводитиметься в день і за місцем  

проведення зборів з 11 год. 00 хвилин до 11 год.50 хвилин на прохідній заводу.  

Після реєстрації акціонерів та виявлення кількості присутніх акціонерів головою 

реєстраційної комісії буде оголошено щодо можливості проведення загальних зборів 

акціонерів з дотримання особливостей законодавства, що діє в період карантину.  

Для реєстрації учасникам Зборів акціонерів необхідно при собі мати паспорт 

громадянина України, а також обов’язково мати при собі засоби індивідуального 

захисту, зокрема респіратори або захисні маски, у тому числі виготовлені самостійно, 

а також дотримання відповідних санітарних та протиепідемічних заходів. 

Звертаємо Вашу увагу, що у випадку виявлення працівниками ПРАТ 

«НОВОМОСКОВСЬКИЙ ЗАВОД» у акціонера (його представника) симптомів 

захворювання будь-яким респіраторним захворюванням, у допуску до приміщення 

проведення зборів акціонерів може бути відмовлено.  

Також. Завертаємо Вашу увагу, що у допуску на територію заводу буде відмовлено 

особам, що потребують режиму самоізоляції, згідно п.4 Постанови КМ України №211 

від 11.03.2020р.   

Зі свого боку запевняємо Вас, що у випадку надходження до ПРАТ 

«НОВОМОСКОВСЬКИЙ ЗАВОД МІНВОДИ» будь-якої інформації від акціонера (його 

представника), що володіє голосуючими акціями (тобто акції, що надають право голосу на 

зборах), щодо його бажання бути присутнім на зборах, але неможливості явки в дату, що є 

датою карантину, дату зборів буде в обов’язковому порядку перенесено на іншу дату, у 

строк не пізніше трьох місяців після дати завершення карантину, встановленого Кабінетом 

Міністрів України з метою запобігання поширенню на території України коронавірусної 

хвороби (COVID-19), про яку буде повідомлено додатково в порядку, визначеному 

законодавством. 

Уповноваженим особам акціонерів – паспорт та засвідчену, згідно з чинним 

законодавством України, довіреність на право участі та голосування на зборах акціонерів 

Товариства. 

  



 

 

З документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, 

акціонери можуть ознайомитись за в електронному форматі у разі надсилання запиту на 

адресу roxana.koliada@gmail.com. 

 

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщено інформацію з проектами рішень щодо 

кожного з питань, включених до проекту порядку денного, а також інформація, зазначена в 

ч.4 ст.35 Закону України «Про акціонерні товариства»: 

http://novotroitska.ua/content/42_emitent 

 

Генеральний директор підпис А.Л.Чупрін 

  08 квітня 2020 року 
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http://novotroitska.ua/content/42_emitent

