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ПРОТОКОЛ № 03-2016 

Річних (чергових) Загальних зборів акціонерів 

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДНІПРЯНКА" 

(ідентифікаційний код юридичної особи 01565276) 
 

Київська обл., м. Вишневе       «25» квітня 2016 р. 
 

Річні (чергові) Загальні збори акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

"ДНІПРЯНКА" (далі – Загальні Збори або Збори) відкрив Голова Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО 

АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВ "ДНІПРЯНКА" – Костельман Володимир Михайлович. 

Місце проведення Загальних Зборів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

"ДНІПРЯНКА" (далі – Товариство або ПАТ "ДНІПРЯНКА"): 08132, Київська обл., Києво-

Святошинський р-н, м. Вишневе, вул. Першотравнева, будинок 7, к.1. 

Дата та час проведення Загальних Зборів: 25 квітня 2016 року, час початку Зборів о 14-00 год., 

час закінчення Зборів о 15.00 год. 

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних Зборах: станом 

на 24 годину 19.04.2016 року, за три робочих дні до дати проведення Зборів.  

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у 

Загальних Зборах: 623 (шістсот двадцять три) особи. 

Реєстрація акціонерів (їх представників) для участі у Загальних Зборах здійснювалась 

Реєстраційною комісією, призначеною Наглядовою Радою ПАТ "ДНІПРЯНКА".  
Слово для оголошення результатів реєстрації акціонерів надано Голові Реєстраційної комісії – 

Казанцевій А.О., яка доповіла, що: 

- реєстрація акціонерів (їх представників), які прибули для участі в Зборах, проведена відповідно 

до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних Зборах ПАТ "ДНІПРЯНКА", 

складеного станом на 24 годину 19.04.2016 року;  

- початок реєстрації акціонерів (їх представників) для участі в Загальних Зборах - о 13.15 год.; 

закінчення реєстрації  акціонерів (їх представників) - о 13.45 год. 

- Реєстраційна комісія перевірила повноваження кожної особи, що прибула для участі у Зборах, 

повноваження їх підтверджує;  

- письмових скарг та заяв до Реєстраційної комісії не надходило; 

- на дату проведення Зборів, 25.04.2016 року, статутний капітал ПАТ "ДНІПРЯНКА" розподілено 

на 3 790 000 (три мільйони сімсот дев’яносто тисяч) штук простих іменних акцій, номінальною 

вартістю 1,05 грн. кожна та складає 3 979 500 (три мільйони дев’ятсот сімдесят дев’ять тисяч 

п’ятсот) гривень 00 копійок; 

- за результатами проведеної реєстрації для участі у Зборах зареєструвалось 2 акціонери (їх 

представників), яким належить 3 551 249 (три мільйони п’ятсот п’ятдесят одна тисяча двісті 

сорок дев’ять) штук простих іменних акцій (голосів), що складає 93,700501 % від загальної 

кількості голосуючих  акцій ПАТ "ДНІПРЯНКА".  

- Відповідно до ст. 41 Закону України «Про акціонерні товариства», річні Загальні Збори є такими, 

що мають кворум.  

 

З урахуванням вищевикладеного, Голова Наглядової ради Товариства – Костельман Володимир 

Михайлович повідомив присутнім, що річні (чергові) Загальні Збори ПАТ "ДНІПРЯНКА", скликані на 

25.04.2016 року, визнаються правомочними і оголошуються відкритими, та оголосив питання порядку 

денного Зборів: 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗБОРІВ 

(перелік питань, що виносяться на голосування): 

1) Про обрання Голови та Секретаря річних (чергових) Загальних Зборів акціонерів ПАТ 

"ДНІПРЯНКА", затвердження кількісного складу Лічильної комісії, обрання та припинення 

повноважень Голови та членів Лічильної комісії. 

2) Розгляд звіту Наглядової ради ПАТ "ДНІПРЯНКА" про роботу за 2015 рік та прийняття 

рішення за наслідками його розгляду. 

3) Розгляд звіту Генерального Директора ПАТ "ДНІПРЯНКА" про роботу за 2015 рік та 

прийняття рішення за наслідками його розгляду. 
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4) Затвердження річного звіту ПАТ "ДНІПРЯНКА" за 2015 рік, в тому числі фінансового звіту і 

балансу товариства за 2015 рік.   

5) Про розподіл прибутку та збитків ПАТ "ДНІПРЯНКА" за підсумками роботи за 2015 рік. 

Затвердження розміру річних дивідендів. 

6) Про схвалення та попереднє схвалення значних правочинів. 

7) Про відкликання та обрання членів Наглядової ради Товариства. Про затвердження 

цивільно-правових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради 

Товариства та визначення особи, що уповноважується на підписання цих договорів (контрактів) з 

Головою та членами Наглядової ради ПАТ "ДНІПРЯНКА". 
 

Голова Наглядової ради Товариства Костельман В.М. звернув увагу присутніх на те, що питання 

порядку денного Загальних Зборів ПАТ "ДНІПРЯНКА" затверджені Наглядовою Радою ПАТ 

"ДНІПРЯНКА" (протокол № 01-2016 від 18.03.2016 року) та доведені до відома кожного Акціонера, у 

строки визначені законодавством України, шляхом: письмового доведення персонально кожному 

акціонеру шляхом направлення простих листів за 30 днів до проведення Зборів та вручення 

персонального повідомлення Акціонеру – ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

"ФОРА"; публікації повідомлення в офіційному друкованому виданні - бюлетені «Відомості 

Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку» від 21.03.2016 року № 54; розміщення 

повідомлення на власній веб-сторінці та в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної 

комісії з цінних паперів та фондового ринку. 

Пропозиції до порядку денного Загальних Зборів ПАТ "ДНІПРЯНКА", скликаних на 25 квітня 

2016 року, від Акціонерів не надходили, у зв’язку з чим, зміни до порядку денного Зборів не вносились. 

Голосування з усіх питань порядку денного Зборів проводиться з використанням бюлетенів для 

голосування, які були видані учасникам Зборів під час реєстрації. Форма та текст бюлетенів для 

голосування затвердженні в установленому законодавством порядку. З формою та текстом бюлетенів 

акціонери (їх представники) мали можливість ознайомитися за місцезнаходженням Товариства – до 

проведення Зборів та у день проведення Зборів – у місці їх проведення. Кожен бюлетень повинен бути 

підписаний акціонером (їх представником). При недотриманні цієї умови бюлетень буде визнано 

недійсним, і він не буде враховуватися при підрахунку голосів. 

Костельман В.М. повідомив про початок розгляду питань порядку денного Загальних Зборів ПАТ 

"ДНІПРЯНКА", скликаних на 25.04.2016 р. 
 
По першому питанню слухали: 

Генерального директора Товариства Владовича Василя Юрійовича, який зазначив, що для 

забезпечення роботи Зборів необхідно обрати їх робочі органи та запропонував проголосувати за 

наступний проект рішення: 

1) Обрати: Головою річних (чергових) Загальних Зборів акціонерів ПАТ "ДНІПРЯНКА" – 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФОРА" (далі – ТОВ "ФОРА"), в особі 

Директора Струкова Олега Анатолійовича, який діє на підставі Статуту; Секретарем річних 

(чергових)  Загальних Зборів акціонерів ПАТ "ДНІПРЯНКА" – ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ 

ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ 

ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "БЕНЕФІТ" (далі – ПАТ "БЕНЕФІТ"), від імені, в інтересах та за рахунок 

якого на підставі Договору № 15/10-2014/2 про управління активами від 15 жовтня 2014 року, діє – 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ 

"ІНВЕСТИЦІЙНІ ПАРТНЕРИ" (далі – ТОВ "КУА "ІНВЕСТИЦІЙНІ ПАРТНЕРИ"), в особі тимчасово 

виконуючої обов’язки Директора – Задубинної Юлії Василівни, яка діє на підставі Наказу №19/04-2016-1к 

від 19.04.2016 р. 

2) Затвердити склад Лічильної комісії у кількості 2 (двох) осіб та обрати наступний склад 

Лічильної комісії: Голова Лічильної комісії – Щаслива Тетяна Павлівна; Член Лічильної комісії – 

Кудряшов Дмитро Сергійович. 

3) Повноваження Голови та членів Лічильної комісії припинити після виконання всіх повноважень, 

покладених на Лічильну комісію, відповідно до чинного законодавства. 

 

Проект рішення виноситься на голосування. 

Голосування проводиться з використанням простого  бюлетеня №1. 

 

Результати  голосування: 

Надано бюлетенів - 2 шт. 

Кількість бюлетенів, що надійшли після голосування - 2 шт. 
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“За” – 3 551 249 голосів, що складає 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у 

Загальних Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. 

“Проти” – 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних 

Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. 

“Утримався” –  0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних 

Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. 

Кількість бюлетенів, визнаних недійсними -  0 шт. 

Кількість голосів, які не були враховані у зв’язку з із визнанням бюлетенів недійсними – 0 голосів. 

 

Таким чином, річні (чергові) Загальні Збори акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО 

ТОВАРИСТВА "ДНІПРЯНКА" ВИРІШИЛИ: 

1) Обрати: Головою річних (чергових) Загальних Зборів акціонерів ПАТ "ДНІПРЯНКА" – 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФОРА" (далі – ТОВ "ФОРА"), в особі 

Директора Струкова Олега Анатолійовича, який діє на підставі Статуту; Секретарем річних (чергових)  

Загальних Зборів акціонерів ПАТ "ДНІПРЯНКА" – ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

"ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД 

"БЕНЕФІТ" (далі – ПАТ "БЕНЕФІТ"), від імені, в інтересах та за рахунок якого на підставі Договору № 

15/10-2014/2 про управління активами від 15 жовтня 2014 року, діє – ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "ІНВЕСТИЦІЙНІ ПАРТНЕРИ" 

(далі – ТОВ "КУА "ІНВЕСТИЦІЙНІ ПАРТНЕРИ"), в особі тимчасово виконуючої обов’язки Директора – 

Задубинної Юлії Василівни, яка діє на підставі Наказу №19/04-2016-1к від 19.04.2016 р. 

2) Затвердити склад Лічильної комісії у кількості 2 (двох) осіб та обрати наступний склад Лічильної 

комісії: Голова Лічильної комісії – Щаслива Тетяна Павлівна; Член Лічильної комісії – Кудряшов 

Дмитро Сергійович. 

3) Повноваження Голови та членів Лічильної комісії припинити після виконання всіх повноважень, 

покладених на Лічильну комісію, відповідно до чинного законодавства. 

 

По другому питанню слухали: 

Голову Наглядової ради Товариства Костельмана Володимира Михайловича, який прозвітував 

про роботу Наглядової ради ПАТ "ДНІПРЯНКА" за 2015 рік та запропонував проголосувати за 

наступний проект рішення: 

Затвердити звіт Наглядової  ради ПАТ "ДНІПРЯНКА" про роботу за 2015 рік. Роботу Наглядової 

ради ПАТ "ДНІПРЯНКА" за 2015 рік визнати задовільною. 

 

Проект рішення виноситься на голосування. 

Голосування проводиться з використанням простого  бюлетеня №2. 

 

Результати  голосування: 

Надано бюлетенів - 2 шт. 

Кількість бюлетенів, що надійшли після голосування - 2 шт. 

“За” – 3 551 249 голосів, що складає 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у 

Загальних Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. 

“Проти” – 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних 

Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. 

“Утримався” –  0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних 

Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. 

Кількість бюлетенів, визнаних недійсними -  0 шт. 

Кількість голосів, які не були враховані у зв’язку з із визнанням бюлетенів недійсними – 0 голосів. 

 

Таким чином, річні (чергові) Загальні Збори акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО 

ТОВАРИСТВА "ДНІПРЯНКА" ВИРІШИЛИ: 

Затвердити звіт Наглядової ради ПАТ "ДНІПРЯНКА" про роботу за 2015 рік. Роботу Наглядової 

ради ПАТ "ДНІПРЯНКА" за 2015 рік визнати задовільною. 

 

По третьому питанню слухали: 

Генерального директора Товариства  Владовича Василя Юрійовича, який прозвітував 

Акціонерам про роботу одноособового виконавчого органу Товариства за 2015 рік та запропонував 

проголосувати за наступний проект рішення:  



4 

 

Затвердити звіт Генерального Директора ПАТ "ДНІПРЯНКА" Владовича Василя Юрійовича про 

роботу за 2015 рік. Роботу Генерального Директора ПАТ "ДНІПРЯНКА" Владовича Василя Юрійовича за 

2015 рік визнати задовільною. 

 

Проект рішення виноситься на голосування. 

Голосування проводиться з використанням простого  бюлетеня №3. 

 

Результати  голосування: 

Надано бюлетенів - 2 шт. 

Кількість бюлетенів, що надійшли після голосування - 2 шт. 

“За” – 3 551 249 голосів, що складає 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у 

Загальних Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. 

“Проти” – 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних 

Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. 

“Утримався” –  0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних 

Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. 

Кількість бюлетенів, визнаних недійсними -  0 шт. 

Кількість голосів, які не були враховані у зв’язку з із визнанням бюлетенів недійсними – 0 голосів. 

 

Таким чином, річні (чергові) Загальні Збори акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО 

ТОВАРИСТВА "ДНІПРЯНКА" ВИРІШИЛИ: 

Затвердити звіт Генерального Директора ПАТ "ДНІПРЯНКА" Владовича Василя Юрійовича про 

роботу за 2015 рік. Роботу Генерального Директора ПАТ "ДНІПРЯНКА" Владовича Василя Юрійовича за 

2015 рік визнати задовільною. 

 

По четвертому питанню слухали: 

Генерального директора Товариства  Владовича Василя Юрійовича, який прозвітував перед 

Загальними Зборами щодо річної фінансової звітності Товариства за 2015 рік. Зокрема, висвітлив 

наступну інформацію: баланс Товариства, звіт про фінансові результати, звіт про власний капітал 

Товариства та звіт про рух грошових коштів Товариства.  

Секретар Загальних Зборів – ПАТ "БЕНЕФІТ", від імені, в інтересах та за рахунок якого діє ТОВ 

"КУА "ІНВЕСТИЦІЙНІ ПАРТНЕРИ", в особі тимчасово виконуючої обов’язки Директора – Задубинної 

Юлії Василівни, враховуючи зазначене вище, запропонував проголосувати за наступний проект рішення: 

Затвердити річний звіт ПАТ "ДНІПРЯНКА" за 2015 рік, у тому числі фінансову звітність та 

баланс Товариства за 2015 рік. 

 

Проект рішення виноситься на голосування. 

Голосування проводиться з використанням простого  бюлетеня №4. 

 

Результати  голосування: 

Надано бюлетенів - 2 шт. 

Кількість бюлетенів, що надійшли після голосування - 2 шт. 

“За” – 3 551 249 голосів, що складає 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у 

Загальних Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. 

“Проти” – 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних 

Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. 

“Утримався” –  0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних 

Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. 

Кількість бюлетенів, визнаних недійсними -  0 шт. 

Кількість голосів, які не були враховані у зв’язку з із визнанням бюлетенів недійсними – 0 голосів. 

 

Таким чином, річні (чергові) Загальні Збори акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО 

ТОВАРИСТВА "ДНІПРЯНКА" ВИРІШИЛИ: 

Затвердити річний звіт ПАТ "ДНІПРЯНКА" за 2015 рік, у тому числі фінансову звітність та 

баланс Товариства за 2015 рік. 
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По п’ятому питанню слухали: 

Генерального директора Товариства  Владовича Василя Юрійовича, який повідомив, що 

нерозподілений збиток Товариства за 2015 рік складає 988 000 (дев’ятсот вісімдесят вісім тисяч гривень) 

00 копійок.  

Чистий прибуток Товариства за 2015 рік складає 28 817 000 (двадцять вісім мільйонів вісімсот 

сімнадцять тисяч)  гривень 00 копійок. 

У зв’язку із цим, запропонував направити чистий прибуток Товариства за 2015 рік у розмірі 

28 817 000 (двадцять вісім мільйонів вісімсот сімнадцять тисяч) гривень 00 копійок  на покриття збитків 

Товариства за попередні роки.  

У зв’язку із вищевикладеним Владович В.Ю. запропонував проголосувати за наступний проект 

рішення: 

Направити чистий прибуток Товариства за 2015 рік у розмірі 28 817 000 (двадцять вісім 

мільйонів вісімсот сімнадцять тисяч) гривень 00 копійок  на покриття збитків Товариства за 

попередні роки. Не нараховувати акціонерам Товариства дивідендів за результатами фінансово-

господарської діяльності Товариства в 2015 році. 

 

Проект рішення виноситься на голосування. 

Голосування проводиться з використанням простого  бюлетеня №5. 

 

Результати  голосування: 

Надано бюлетенів - 2 шт. 

Кількість бюлетенів, що надійшли після голосування - 2 шт. 

“За” – 3 551 249 голосів, що складає 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у 

Загальних Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. 

“Проти” – 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних 

Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. 

“Утримався” –  0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних 

Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. 

Кількість бюлетенів, визнаних недійсними -  0 шт. 

Кількість голосів, які не були враховані у зв’язку з із визнанням бюлетенів недійсними – 0 голосів. 

 

Таким чином, річні (чергові) Загальні Збори акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО 

ТОВАРИСТВА "ДНІПРЯНКА" ВИРІШИЛИ: 

Направити чистий прибуток Товариства за 2015 рік у розмірі 28 817 000 (двадцять вісім 

мільйонів вісімсот сімнадцять тисяч) гривень 00 копійок  на покриття збитків Товариства за попередні 

роки. Не нараховувати акціонерам Товариства дивідендів за результатами фінансово-господарської 

діяльності Товариства в 2015 році. 

 

По шостому питанню слухали: 

Голову Загальних Зборів Товариства – ТОВ "ФОРА", в особі Директора Струкова Олега 

Анатолійовича з інформацію про те, що значні правочини у 2015 році Товариством не укладалися. 

Відповідно до статті 70 Закону України «Про акціонерні товариства» якщо на дату проведення 

загальних зборів неможливо визначити, які значні правочини вчинятимуться акціонерним товариством у 

ході поточної господарської діяльності, загальні збори можуть прийняти рішення про попереднє 

схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом не більш як одного року з 

дати прийняття такого рішення, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості.  

У зв’язку з цим, запропонував проголосувати за наступний проект рішення: 

1) Попередньо схвалити вчинення Товариством в ході звичайної поточної господарської 

діяльності протягом одного року з дня проведення цих річних (чергових) Загальних зборів акціонерів 

Товариства значних правочинів, у тому числі, але не виключно: договорів позики, поставки, купівлі-

продажу, будь-яких інших господарських договорів, за якими Товариство виступає чи буде виступати 

будь-якою із сторін, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом такого (таких) 

правочину (правочинів), сумарно за однорідними ознаками становить 25 і більше відсотків вартості 

активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, що становить 6 373,4 грн.  

 При цьому вчинення такого (таких) правочину (правочинів) є чинним незалежно від збільшення у 

майбутньому ринкової вартості майна Товариства, збільшення/зменшення вартості активів 

Товариства за даними останньої річної фінансової звітності, а також можливих коливань курсу гривні 
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до іноземних валют. Вчинення Товариством такого (таких) правочину (правочинів), здійснюється 

виключно після прийняття відповідного рішення Наглядовою радою Товариства. 
2) Уповноважити Генерального Директора Товариства Владовича Василя Юрійовича або особу, 

яка виконує його обов’язки, або іншу особу, уповноважену на це довіреністю, виданою Генеральним 

Директором Товариства, протягом 1 (одного) року з дати проведення цих річних (чергових) Загальних 

зборів акціонерів Товариства здійснювати всі необхідні дії щодо вчинення від імені Товариства значних 

правочинів, попередньо схвалених цими річними (черговими) Загальними зборами акціонерів Товариства,  

за умови отримання попередньо дозволу Наглядової ради Товариства. 

 

Проект рішення виноситься на голосування. 

Голосування проводиться з використанням простого  бюлетеня №6. 

 

Результати  голосування: 

Надано бюлетенів - 2 шт. 

Кількість бюлетенів, що надійшли після голосування - 2 шт. 

“За” – 3 551 249 голосів, що складає 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у 

Загальних Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. 

“Проти” – 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних 

Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. 

“Утримався” –  0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних 

Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. 

Кількість бюлетенів, визнаних недійсними -  0 шт. 

Кількість голосів, які не були враховані у зв’язку з із визнанням бюлетенів недійсними – 0 голосів. 

 

Таким чином, річні (чергові) Загальні Збори акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО 

ТОВАРИСТВА "ДНІПРЯНКА" ВИРІШИЛИ: 

1) Попередньо схвалити вчинення Товариством в ході звичайної поточної господарської 

діяльності протягом одного року з дня проведення цих річних (чергових) Загальних зборів акціонерів 

Товариства значних правочинів, у тому числі, але не виключно: договорів позики, поставки, купівлі-

продажу, будь-яких інших господарських договорів, за якими Товариство виступає чи буде виступати 

будь-якою із сторін, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом такого (таких) правочину 

(правочинів), сумарно за однорідними ознаками становить 25 і більше відсотків вартості активів за 

даними останньої річної фінансової звітності Товариства, що становить 6 373,4 грн.  

 При цьому вчинення такого (таких) правочину (правочинів) є чинним незалежно від збільшення у 

майбутньому ринкової вартості майна Товариства, збільшення/зменшення вартості активів Товариства 

за даними останньої річної фінансової звітності, а також можливих коливань курсу гривні до іноземних 

валют. Вчинення Товариством такого (таких) правочину (правочинів), здійснюється виключно після 

прийняття відповідного рішення Наглядовою радою Товариства. 
2) Уповноважити Генерального Директора Товариства Владовича Василя Юрійовича або особу, яка 

виконує його обов’язки, або іншу особу, уповноважену на це довіреністю, виданою Генеральним 

Директором Товариства, протягом 1 (одного) року з дати проведення цих річних (чергових) Загальних 

зборів акціонерів Товариства здійснювати всі необхідні дії щодо вчинення від імені Товариства значних 

правочинів, попередньо схвалених цими річними (черговими) Загальними зборами акціонерів 

Товариства,  за умови отримання попередньо дозволу Наглядової ради Товариства. 

 

По сьомому питанню слухали: 

Голову Загальних Зборів Товариства – ТОВ "ФОРА", в особі Директора Струкова Олега 

Анатолійовича  з інформацією щодо відкликання та обрання членів  Наглядової ради Товариства та 

порядку врегулювання цивільно-правових відносин з членами Наглядової ради Товариства, та 

запропонував розглянути та проголосувати окремо питання:  

- відкликання членів Наглядової ради Товариства; 

- обрання членів Наглядової ради Товариства; 

- затвердження цивільно-правових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами 

Наглядової ради Товариства та визначення особи, що уповноважується на підписання цих договорів 

(контрактів) з Головою та членами Наглядової ради ПАТ "ДНІПРЯНКА". 

Розгляд питання про відкликання членів Наглядової ради Товариства. Голова Загальних Зборів 

Товариства – ТОВ "ФОРА", в особі Директора Струкова Олега Анатолійовича запропонував 

проголосувати за наступний проект рішення: 

Відкликати (звільнити) з 25.04.2016 р.: 
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Голову Наглядової ради Товариства – Костельмана Володимира Михайловича; 

Члена Наглядової ради Товариства – Гнатенка Юрія Петровича; 

Члена Наглядової ради Товариства – Кострому Вікторію Василівну; 

Члена Наглядової ради Товариства – Фільченкова Дмитра Валерійовича; 

Члена Наглядової ради Товариства – Каткову Наталію Олександрівну. 

 

Проект рішення виноситься на голосування. 

Голосування проводиться з використанням простого  бюлетеня №7. 

 

Результати  голосування: 

Надано бюлетенів - 2 шт. 

Кількість бюлетенів, що надійшли після голосування - 2 шт. 

“За” – 3 551 249 голосів, що складає 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у 

Загальних Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. 

“Проти” – 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних 

Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. 

“Утримався” –  0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних 

Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. 

Кількість бюлетенів, визнаних недійсними -  0 шт. 

Кількість голосів, які не були враховані у зв’язку з із визнанням бюлетенів недійсними – 0 голосів. 

 

Розгляд питання про обрання членів Наглядової ради Товариства. Голова Загальних Зборів 

Товариства – ТОВ "ФОРА", в особі Директора Струкова Олега Анатолійовича запропонував обрати 

членами Наглядової ради ПАТ "ДНІПРЯНКА" з 26.04.2016 року: Костельман Володимир Михайлович – 

член Наглядової ради – Голова Наглядової ради; Гнатенко Юрій Петрович – член Наглядової ради; 

Кострома Вікторія Василівна – член Наглядової ради; Фільченков Дмитро Валерійович – член 

Наглядової ради; Кудряшов Дмитро Сергійович – член Наглядової ради. 

 

Голосування проводиться з використанням бюлетеня для кумулятивного голосування  №8. 

 

Результати  голосування: 

Надано бюлетенів - 2 шт. 

Кількість бюлетенів, що надійшли після голосування - 2 шт. 
 

 

Розгляд питання про затвердження цивільно-правових договорів (контрактів), що 

укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства та визначення особи, що уповноважується на 

підписання цих договорів (контрактів) з Головою та членами Наглядової ради ПАТ "ДНІПРЯНКА". 

Голова Загальних Зборів Товариства – ТОВ "ФОРА", в особі Директора Струкова Олега Анатолійовича 

запропонував проголосувати за наступний проект рішення:  

Затвердити цивільно-правові договори (контракти), що укладатимуться з членами Наглядової 

ради Товариства та уповноважити Генерального директора Товариства Владовича Василя Юрійовича 

на підписання від імені Товариства цивільно-правових договорів (контрактів) з Головою та членами 

Наглядової ради ПАТ "ДНІПРЯНКА". 

 

Проект рішення виноситься на голосування. 

Голосування проводиться з використанням простого  бюлетеня №9. 

 

Результати  голосування: 

Надано бюлетенів - 2 шт. 

Кількість бюлетенів, що надійшли після голосування - 2 шт. 

№ 

п/п 
Найменування / П.І.П  кандидата – посада у Наглядовій 

раді 
Кількість голосів, які віддані за 

кандидата 
1.  Костельман Володимир Михайлович – член Наглядової ради – 

Голова Наглядової ради 
3 551 249 

2. Гнатенко Юрій Петрович – член Наглядової ради 3 551 249 
3. Кострома Вікторія Василівна  – член Наглядової ради 3 551 249 

4. Фільченков Дмитро Валерійович  – член Наглядової ради 3 551 249 
5. Кудряшов Дмитро Сергійович – член Наглядової ради 3 551 249 
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“За” – 3 551 249 голосів, що складає 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у 

Загальних Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. 

“Проти” – 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних 

Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. 

“Утримався” –  0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних 

Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. 

Кількість бюлетенів, визнаних недійсними -  0 шт. 

Кількість голосів, які не були враховані у зв’язку з із визнанням бюлетенів недійсними – 0 голосів. 

 

Таким чином, річні (чергові) Загальні Збори акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО 

ТОВАРИСТВА "ДНІПРЯНКА" ВИРІШИЛИ: 

1) Відкликати (звільнити) з 25.04.2016 р.: 

Голову Наглядової ради Товариства – Костельмана Володимира Михайловича; 

Члена Наглядової ради Товариства – Гнатенка Юрія Петровича; 

Члена Наглядової ради Товариства – Кострому Вікторію Василівну; 

Члена Наглядової ради Товариства – Фільченкова Дмитра Валерійовича; 

Члена Наглядової ради Товариства – Каткову Наталію Олександрівну. 

2) Обрати членами Наглядової ради Товариства з 26.04.2016 року: 

Костельмана Володимира Михайловича – членом Наглядової ради Товариства – Головою 

Наглядової ради Товариства; 

Гнатенка Юрія Петровича – членом Наглядової ради Товариства; 

Кострому Вікторію Василівну – членом Наглядової ради Товариства; 

Фільченкова Дмитра Валерійовича – членом Наглядової ради Товариства; 

Кудряшова Дмитра Сергійовича – членом Наглядової ради Товариства. 

3) Затвердити цивільно-правові договори (контракти), що укладатимуться з членами Наглядової 

ради Товариства та уповноважити Генерального директора Товариства Владовича Василя Юрійовича на 

підписання від імені Товариства цивільно-правових договорів (контрактів) з Головою та членами 

Наглядової ради ПАТ "ДНІПРЯНКА". 

Пропозиції та зауваження щодо проведення Загальних Зборів не надходили. 

Річні (чергові) Загальні збори акціонерів ПАТ "ДНІПРЯНКА" оголошено закритими. 

 

 

До протоколу річних (чергових) Загальних зборів акціонерів ПАТ "ДНІПРЯНКА" № 03-2016 від 

25.04.2016 року додається: 

1. Протокол реєстрації акціонерів (їх представників), що беруть участь у річних (чергових) Загальних 

Зборах акціонерів ПАТ "ДНІПРЯНКА", скликаних на 25.04.2016 року  
2. Протокол Лічильної комісії про підсумки голосування на річних (чергових) Загальних зборах 

акціонерів ПАТ "ДНІПРЯНКА" від 25.04.2016 року. 

ПІДПИСИ: 

 

 

 

Голова річних (чергових) 

Загальних зборів акціонерів 

Товариства  
___________________ 

Акціонер Товариства  
ТОВ "ФОРА", в особі Директора 

Струкова Олега Анатолійовича, який діє 

на підставі Статуту 

 

 

 

 
Секретар річних (чергових) 

Загальних зборів акціонерів 

Товариства 

 

 

 
___________________ 

 
Акціонер Товариства  
ПАТ "БЕНЕФІТ",  від імені, в інтересах 

та за рахунок якого діє ТОВ "КУА 

"ІНВЕСТИЦІЙНІ ПАРТНЕРИ", в особі 

тимчасово виконуючої обов’язки 

Директора – Задубинної Юлії Василівни, 

яка діє на підставі Наказу №19/04-2016-1к 

від 19.04.2016 р. 

 
 


