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Відбулося засідання наглядової ради ПАТ 
“Сільськогосподарське підприємство “Шубківське” 

 
              Наглядова рада, насамперед, зобов’язала голову правління  

Євстафія Яремчука вжити вичерпних заходів по виконанню  фінансового 
плану товариства за 2015 рік і продовжити роботу по забезпеченню 
оплати обов’язкових платежів до бюджету, цільових фондів,  

недопущенню заборгованості по заробітній платі та по стягненню 
кредиторської заборгованості. За словами Яремчука, який доповідав про 

фінансово-господарську діяльність ПАТ, у поточному році товариство має 
кращі показники, ніж у минулому. Зокрема, посіяли  на 27 га більше 
озимих, підготували до весняно-посівних робіт на 150 га більше грунту, 

тваринництво забезпечили кормами доброї якості на 100%. Як і у 
попередні роки, заробітна плата виплачена, боргів по податках немає. 

Серед проблемних питань – борги, які мають перед ПАТ “СГП 
“Шубківське” ряд підприємств. 
              Наглядова рада обговорила також організаційні питання по 

забезпеченню пільгової передачі акцій ПАТ “Сільськогосподарське 
підприємство “Шубківське” працівникам товариства та прирівняним до 

них особам. Нагадаємо, наказом регіонального відділення створено 
комісію з пільгового продажу (безоплатної передачі) акцій товариства, 
який має бути проведений з урахуванням законодавства з питань 

оподаткування, згідно з планом приватизації та уточненим планом 
розміщення акцій. Для забезпечення цього процесу з ПАТ «СГП 

«Шубківське» укладено договір-доручення про проведення робіт з 
безоплатної передачі акцій. Її планується завершити у І кварталі 2016 
року. 9,9% акцій (у кількості 3226704 штук ціною 806,676 тис. грн.) буде 

передано працівникам підприємства, а 90,1% акцій (у кількості 29290124 
штук ціною 7322,531 тис. грн.) - іншим громадянам, які мають право на їх 

пільгове придбання. 
              Члени наглядової ради також розглянули звернення Шубківської 
сільської ради про передачу пожежного автомобіля АЦЧ -10 ГАЗ – 53, 

1988 року випуску, який на даний час товариством не використовується 
(відсутній акумулятор) і вирішили надати погодження на його 

відчудження за умови визначення ринкової вартості. 
              ПАТ «СГП «Шубківське» було створене шляхом перетворення 

державного сільськогосподарського підприємства «Шубківське», 
віднесеного до групи  В. На даний час державна частка у статутному 
капіталі акціонерного товариства становить 100% пакету акцій. 

 


