
Протокол № 07/04-20 
засідання Наглядової ради Приватного акціонерного товариства «Запорізький кабельний 

завод» (надалі – ПрАТ «ЗКЗ», Товариство) 
 
м. Запоріжжя                                                                                                               7 квітня 2020 року 

 
В засіданні Наглядової ради ПрАТ «ЗКЗ» беруть участь:  
1) Голова Наглядової ради ПрАТ «ЗКЗ» - Уманська Олена Петрівна, 
2) член Наглядової ради ПрАТ «ЗКЗ» - Чернухін Андрій Миколайович, 
3) Секретар Наглядової ради ПрАТ «ЗКЗ» - Рибалко Олександр Вікторович. 

 
Всі учасники засідання були завчасно повідомлені про дату, порядок денний, форму та місце 
проведення засідання в порядку, передбаченому чинним законодавством України, Статутом 
Товариства та Положенням про Наглядову раду Товариства. 
 
Згідно із підпунктом 6.2.3 пункту 6.2 Положення про Наглядову раду Товариства засідання 
проводиться у формі змішаного голосування. 
 
Відповідно до пункту 6.11 Положення про Наглядову раду Товариства засідання Наглядової ради є 
правомочним. 
 
Відповідно до пункту 6.14 Положення про Наглядову раду Товариства рішення на засіданні 
Наглядової ради вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більше половини членів 
Наглядової ради, які беруть участь у засіданні.  
 
Порядок денний: 
1) прийняття рішення про скасування проведення чергових Загальних зборів акціонерів Товариства 

(надалі - Збори). 
 
По першому питанню порядку денного. 
 
Розглянули: протоколом Наглядової ради Товариства № 21/02-20 від 21.02.2020 прийнято рішення 
про  проведення чергових Загальних зборів акціонерів Товариства ПрАТ «ЗКЗ» о 13:00 23 квітня 2020 
року та прийняті рішення з організаційних питань щодо скликання та проведення Зборів. 
 
Водночас з 12.03.2020 до 24.04.2020 на усій території України установлено карантин (постанова 
Кабінету Міністрів України «Про запобігання поширенню на території України коронавірусу COVID-19» 
від 11.03.2020 № 211 зі змінами, внесеними Постановами Кабінету Міністрів України від 25.03.2020 № 
239 та від 02.04.2020 № 255). 
 
Згідно зі статтею 3 Конституції України людина, її життя і здоров`я, честь і гідність, недоторканність і 
безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю. Права і свободи людини та їх гарантії 
визначають зміст і спрямованість діяльності держави. Держава відповідає перед людиною за свою 
діяльність. Утвердження і забезпечення прав і свобод людини є головним обов`язком держави. Згідно 
із статтею 4 Закону України «Про Основи законодавства України про охорону здоров`я» основними 
принципами охорони здоров`я в Україні є, зокрема, гуманістична спрямованість, забезпечення 
пріоритету загальнолюдських цінностей над класовими, національними, груповими або 
індивідуальними інтересами. У статті 5 цього закону визначено, що охорона здоров`я - загальний 
обов`язок суспільства та держави. Державні, громадські або інші органи, підприємства, установи, 
організації, посадові особи та громадяни зобов`язані забезпечити пріоритетність охорони здоров`я у 
власній діяльності, не завдавати шкоди здоров`ю населення і окремих осіб, у межах своєї компетенції 
надавати допомогу хворим, особам з інвалідністю та потерпілим від нещасних випадків, сприяти 
працівникам органів і закладів охорони здоров`я в їх діяльності, а також виконувати інші обов`язки, 
передбачені законодавством про охорону здоров`я. 
 
Україна є членом Всесвітньої організації охорони здоров`я - спеціалізованої установи ООН, яка 
12.03.2020 оголосила про початок пандемії COVID-19. У рішенні Ради національної безпеки і оборони 
України від 13.03.2020 «Про невідкладні заходи щодо забезпечення національної безпеки в умовах 
спалаху гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2», 
введеному в дію Указом Президента України від 13.03.2020 № 87, констатовано, що епідемічна 
ситуація в Україні у зв`язку з поширенням гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої 
коронавірусом SARS-CoV-2, набула надзвичайно загрозливого характеру. Законом України «Про 
внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на запобігання виникненню і 
поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19)» від 17.03.2020 № 530-ІХ, серед інших заходів 
передбачено адміністративну та кримінальну відповідальність за порушення карантину, правил та 
норм, встановлених для запобігання епідемічним та іншим інфекційним захворюванням і боротьби з 
ними. 
 



У відповідності до підпункту 10.10.4 пункту 10.10 розділу 10 статуту Товариства, пункту 3.5. розділу 3 
положення про Загальні збори акціонерів Товариства, підпункту 4.1.4. пункту 4.1. розділу 4 положення 
про Наглядову раду Товариства, прийняття рішення щодо усіх питань скликання та проведення 
Загальних зборів відноситься до виключної компетенції Наглядової ради. 
 
Враховуючи пандемічну ситуацію в Україні та заборону проведення всіх масових заходів, встановлену 
постановою Кабінету Міністрів України «Про запобігання поширенню на території України 
коронавірусу COVID-19» від 11.03.2020 № 211 зі змінами, внесеними Постановами Кабінету Міністрів 
України від 25.03.2020 № 239 та від 02.04.2020 № 255, Наглядова рада Товариства повинна прийняти 
рішення про скасування проведення Зборів Товариства, призначених о 13:00 23 квітня 2020 року. 
 
Голосували: "за" - 5 (п’ять)     "проти" - 0 (нуль)     "утримався" - 0 (нуль) 
 
Вирішили:  
 
по першому питанню порядку денного: 
 
- скасувати проведення чергових Загальних зборів акціонерів ПрАТ «ЗКЗ», призначених о 13:00 23 
квітня 2020 року; 
 
- затвердити форму і текст повідомлення про скасування проведення Зборів, яке буде розміщуватись 
на власному веб-сайті Товариства та в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної 
комісії з цінних паперів та фондового ринку згідно з додатком № 1 до цього Протоколу. 
 
Присутні учасники засідання підтвердили відсутність жодних зауважень щодо процедури скликання та 
проведення засідання Наглядової ради Товариства.  

 
Голова Наглядової ради ПрАТ «ЗКЗ»                                                                     Уманська О.П. 

 
Член Наглядової ради ПрАТ «ЗКЗ»                                                                         Чернухін А.М. 
 
Секретар Наглядової ради ПрАТ «ЗКЗ»                                                                  Рибалко О.В. 



Додаток № 1  
до протоколу засідання Наглядової ради ПрАТ «ЗКЗ» № 07/04-20 від 07.04.2020 
 

До уваги акціонерів 
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАПОРІЗЬКИЙ КАБЕЛЬНИЙ ЗАВОД» 

місцезнаходження: 69093, м. Запоріжжя, Дніпровський р-н, вул. Гладкова, 2, код ЄДРПОУ 05755625 
 

У зв’язку із пандемічною ситуацією на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену  
коронавірусом SARS-CoV-2, яка склалась в Україні, та заборону проведення всіх масових заходів, 
встановлену постановою Кабінету Міністрів України «Про запобігання поширенню на території 
України коронавірусу COVID-19» від 11.03.2020 № 211 зі змінами, внесеними Постановами Кабінету 
Міністрів України від 25.03.2020 № 239 та від 02.04.2020 № 255, Наглядова рада ПРИВАТНОГО 
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАПОРІЗЬКИЙ КАБЕЛЬНИЙ ЗАВОД» (надалі – ПрАТ «ЗКЗ») 
повідомляє, що чергові Загальні збори акціонерів ПрАТ «ЗКЗ», призначені о 13:00 год. 23 квітня 
2020 року за адресою: 69600, м. Запоріжжя, вул. Сергія Синенка, 14 (Палац культури ПрАТ «ЗТР», 
концертний зал та фойє першого поверху), скасовані. 
 

Наглядова рада ПрАТ «ЗКЗ» 
 
 
Голова Наглядової ради ПрАТ «ЗКЗ»                                                                     Уманська О.П. 
 
 


