
ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ 

НА РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ 

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

«СПЕЦІАЛЬНЕ ПРОЕКТНЕ ТА КОНСТРУКТОРСЬКО-ТЕХНОЛОГІЧНЕ БЮРО 

«ЗАПОРІЖГІДРОСТАЛЬ» 
Дата проведення Загальних зборів: 23 квітня 2019 року 

Місце проведення Загальних зборів: 69041, м. Запоріжжя, бул. Вінтера, буд. 26 кім. 4.13 конференц-зала 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

1. Обрання лічильної комісії. Припинення повноважень лічильної комісії. 

2. Затвердження порядку проведення річних Загальних зборів акціонерів. 

3. Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування на річних Загальних 

зборах акціонерів. 

4. Звіт Правління Товариства за 2018 рік та ухвалення рішення за результатами розгляду звіту. 

5. Звіт Наглядової ради Товариства за 2018 рік та ухвалення рішення за результатами розгляду звіту. 

6. Звіт та висновки Ревізійної комісії про фінансово - господарську діяльність Товариства за 2018 рік. 

Затвердження висновків Ревізійної комісії. 

7. Затвердження річного звіту Товариства за 2018 рік. 

8. Про розподіл прибутку та покриття збитків Товариства за результатами фінансово-господарської 

діяльності Товариства за 2018 рік. 

9. Затвердження основних напрямків діяльності Товариства на 2019 рік. 

10. Дострокове припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства. 

11. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства (кумулятивне голосування). 

12. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії, 

встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, уповноваженої на підписання договорів з 

членами Ревізійної комісії Товариства. 

 

Перше питання Порядку денного: «Обрання лічильної комісії. Припинення повноважень лічильної ко-

місії». 

 

ФОРМУЛЮВАННЯ РІШЕННЯ: 
Обрати лічильну комісію у складі: 

Голова лічильної комісії - Поліщук О.І. 

Член лічильної комісії - Помаз А.А. 

Повноваження лічильної комісії припинити після закінчення цих зборів акціонерів і підписання усіх необ-

хідних документів, пов'язаних з цими зборами. 

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ: 

«ЗА» - 791343 голосів, що складає 100% від загальної кількості голосів, які приймають участь у загальних збо-

рах та голосуванні; 

«ПРОТИ» - немає; 

«УТРИМАЛИСЯ» - немає; 

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 шт.; 

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – немає. 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 

 

Друге питання Порядку денного: «Затвердження порядку проведення річних Загальних зборів акціоне-

рів». 

 

ФОРМУЛЮВАННЯ РІШЕННЯ: 
Розгляд, обговорення та голосування з питань проводити в послідовності, передбаченій Порядком денним, фік-

сацію розгляду питань технічними засобами не здійснювати. Доповіді до 15 хвилин,  виступи до 5 хвилин. 

Голосування з усіх питань Порядку денного бюлетенями; принцип голосування - одна голосуюча акція один 

голос, окрім проведення кумулятивного голосування.  

Довідки, оголошення - після закінчення зборів. 

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ: 
«ЗА» - 791343 голосів, що складає 100% від загальної кількості голосів, які приймають участь у Загальних збо-

рах та голосуванні; 

«ПРОТИ» - немає; 

«УТРИМАЛИСЯ» - немає; 

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 шт.; 

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – немає. 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 

 

 

 



Третє питання Порядку денного: «Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосу-

вання на річних Загальних зборах акціонерів». 

 

ФОРМУЛЮВАННЯ РІШЕННЯ: 
Бюлетені для голосування засвідчуються у момент видачі акціонерові (його представникові), який реєструється 

для участі у річних Загальних зборах акціонерів. 

Завірення бюлетеня для голосування відбувається шляхом підписання членом Реєстраційної комісії (особистий 

підпис та ПІБ).  

Бюлетень повинен містити напис: «Завірено. Член Реєстраційної комісії (ПІБ, підпис)». 

Якщо бюлетень для кумулятивного голосування складається з декількох листів, завіряється кожен лист такого 

бюлетеня. 

У разі недійсності бюлетеня на ньому Головою лічильної комісії (Реєстраційній комісії) робиться відмітка з 

вказівкою підстав про його недійсність. Відмітка про недійсність бюлетеня засвідчується підписами усіх членів лі-

чильної комісії (Реєстраційній комісії) (ПІБ, підпис). 

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ: 

«ЗА» - 791343 голосів, що складає 100% від загальної кількості голосів, які приймають участь у Загальних збо-

рах та голосуванні; 

«ПРОТИ» - немає; 

«УТРИМАЛИСЯ» - немає; 

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 шт.; 

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – немає. 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 

 

Четверте питання Порядку денного: «Звіт Правління Товариства за 2018 рік та ухвалення рішення за 

результатами розгляду звіту». 

 

ФОРМУЛЮВАННЯ РІШЕННЯ: 
Звіт Правління Товариства за 2018 рік затвердити. 

Визнати роботу Правління Товариства у 2018 році задовільною та такою, що відповідає цілям і напрямкам дія-

льності Товариства. 

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ: 

«ЗА» - 791343 голосів, що складає 100% від загальної кількості голосів, які приймають участь у Загальних збо-

рах та голосуванні; 

«ПРОТИ» - немає; 

«УТРИМАЛИСЯ» - немає; 

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 шт.; 

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – немає. 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 

 

П’яте питання Порядку денного: «Звіт Наглядової ради Товариства за 2018 рік та ухвалення рішення за 

результатами розгляду звіту». 

 

ФОРМУЛЮВАННЯ РІШЕННЯ: 
Звіт Наглядової ради Товариства за 2018 рік затвердити. 

Визнати роботу Наглядової Ради Товариства у 2018 році задовільною та такою, що відповідає цілям і напря-
мкам діяльності Товариства. 

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ: 
«ЗА» - 791343 голосів, що складає 100% від загальної кількості голосів, які приймають участь у Загальних збо-

рах та голосуванні; 

«ПРОТИ» - немає; 

«УТРИМАЛИСЯ» - немає; 

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 шт.; 

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – немає. 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 

 
Шосте питання Порядку денного: «Звіт та висновки Ревізійної комісії про фінансово - господарську дія-

льність Товариства за 2018 рік. Затвердження висновків Ревізійної комісії». 

 

ФОРМУЛЮВАННЯ РІШЕННЯ: 
Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2018 рік затвердити. 

Роботу Ревізійної комісії Товариства у 2018 році визнати задовільною. 

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ: 

«ЗА» - 791343 голосів, що складає 100% від загальної кількості голосів, які приймають участь у Загальних збо-

рах та голосуванні; 

«ПРОТИ» - немає; 



«УТРИМАЛИСЯ» - немає; 

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 шт.; 

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – немає. 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 

 
Сьоме питання Порядку денного: «Затвердження річного звіту Товариства за 2018 рік». 

 

ФОРМУЛЮВАННЯ РІШЕННЯ: 
Річний звіт Товариства за 2018 рік затвердити. 

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ: 

«ЗА» - 791343 голосів, що складає 100% від загальної кількості голосів, які приймають участь у Загальних збо-

рах та голосуванні; 

«ПРОТИ» - немає; 

«УТРИМАЛИСЯ» - немає; 

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 шт.; 

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – немає. 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 

 
Восьме питання Порядку денного: «Про розподіл прибутку та покриття збитків Товариства за результа-
тами фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік» 

 

ФОРМУЛЮВАННЯ РІШЕННЯ: 
Взяти до відома, що за підсумками фінансово-господарської діяльності за 2018 рік отримано прибуток у розмірі 

570,3 тис. грн., який залишається на розвиток виробництва. 

Відрахування до фонду виплати дивідендів за підсумками діяльності Товариства у 2018 році не проводити. Ди-

віденди за результатами господарської діяльності Товариства за 2018 рік не нараховувати і не виплачувати. 

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ: 

«ЗА» - 791343 голосів, що складає 100% від загальної кількості голосів, які приймають участь у Загальних збо-

рах та голосуванні; 

«ПРОТИ» - немає; 

«УТРИМАЛИСЯ» - немає; 

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 шт.; 

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – немає. 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 

 
Дев’яте питання Порядку денного: «Затвердження основних напрямків діяльності Товариства на 2019 
рік» 

 

ФОРМУЛЮВАННЯ РІШЕННЯ: 
Програму виробничо-господарської діяльності Товариства на 2019 рік затвердити.  
 

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ: 

«ЗА» - 791343 голосів, що складає 100% від загальної кількості голосів, які приймають участь у Загальних збо-

рах та голосуванні; 

«ПРОТИ» - немає; 

«УТРИМАЛИСЯ» - немає; 

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 шт.; 

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – немає. 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 

 
Десяте питання Порядку денного: «Дострокове припинення повноважень членів Ревізійної комісії Това-
риства». 

 

ФОРМУЛЮВАННЯ РІШЕННЯ: 
Достроково припинити повноваження членів Ревізійної комісії Товариства, обраних на Загальних зборах акціо-

нерів 25.04.2018 р. протокол № 29. 

Членів Ревізійної комісії Кокіну Д.М., Онищенко В. І., Шок О. Ю.  відкликати. 
 

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ: 
«ЗА» - 791343 голосів, що складає 100% від загальної кількості голосів, які приймають участь у Загальних збо-

рах та голосуванні; 

«ПРОТИ» - немає; 

«УТРИМАЛИСЯ» - немає; 

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 шт.; 

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – немає. 



РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 

 
Одинадцяте питання Порядку денного: «Обрання членів Ревізійної комісії Товариства (кумулятивне го-

лосування)» 

 

ФОРМУЛЮВАННЯ РІШЕННЯ: 
Відповідно до норм статті 73 п.4 Закону України «Про акціонерні товариства» та п. 10.6.2 Статуту Това-

риства обрання членів Ревізійної комісії здійснюється шляхом кумулятивного голосування. 
Обраними вважаються три кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів серед осіб, включених в 

бюлетень для голосування. 
Загальна кількість голосів для кумулятивного голосування 2374029. 
Загальна кількість бюлетенів, які взяли участь у голосуванні 8; кількість бюлетенів, признаних недійсни-

ми 0. 
Кандидати, внесені в бюлетень для кумулятивного голосування, набрали таку кількість голосів: 

1. Кім Тетяна Вікторівна     791173 
2. Онищенко Валентина Іванівна   791681 
3. Холоденко Сергій Єдуардович   791174 
4. Черепанова Ганна Володимирівна  0 

 

Таким чином, річні Загальні Збори прийняли наступне рішення: 
У склад Ревізійної комісії обрані особи: 

1. Кім Тетяна Вікторівна     791173 
2. Онищенко Валентина Іванівна   791681 
3. Холоденко Сергій Єдуардович   791174 

постановили: 

Затвердити підсумки голосування з питання Порядку денного «Обрання членів Ревізійної комісії Товарис-

тва». 

 

Дванадцяте питання Порядку денного: «Затвердження умов цивільно-правових договорів, що уклада-

тимуться з членами Ревізійної комісії, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, уповноваженої 

на підписання договорів з членами Ревізійної комісії Товариства» 

 

ФОРМУЛЮВАННЯ РІШЕННЯ: 
Затвердити умови цивільно-правового договору, що укладається з членами Ревізійної комісії Товариства шля-

хом підписання членами Ревізійної комісії згод на приєднання до договору. 

Встановити розмір винагороди членам Ревізійної комісії відповідно до укладених цивільно - правових догово-

рів. 

Обрати особою, уповноваженою підписати цивільно-правовий договір від імені Приватного акціонерного това-

риства «СПКТБ «Запоріжгідросталь» з членами Ревізійної комісії Голову Правління Товариства Шубіна Валерія Ми-

хайловича. 

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ: 
«ЗА» - 791343 голосів, що складає 100% від загальної кількості голосів, які приймають участь у Загальних збо-

рах та голосуванні; 

«ПРОТИ» - немає; 

«УТРИМАЛИСЯ» - немає; 

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 шт.; 

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – немає. 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 

 


