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Проекти рішень по питанням порядку денного річних загальних зборах 

акціонерів Товариства:  
 
Питання 1 порядку денного: «Про обрання лічильної комісії, Голови та Секретаря 

Загальних зборів акціонерів. Затвердження регламенту зборів». 
Проект рішення: Обрати такі робочі органи Товариства: 

Голова зборів: Співак Микола Якович, 
Секретар зборів: Троянський Василь Васильович.  
Голова Лічильної комісії: Шевчук Вероніка Олександрівна, 
Член Лічильної комісії: Сергеєва Тетяна Анатоліївна 
Затвердити Регламент проведення Зборів: 
- звіти і доповіді по питанням порядку денного -  до 10 хвилин; 
- виступи по питанням порядку денного  - до 5 хвилин; 
- запитання, пропозиції, щодо проектів рішень з порядку денного - подавати в усній 

формі; 
- відповіді на запитання - до 5 хвилин; 
- Збори провести без перерви. 
 
Питання 2 порядку денного: «Звіт Правління про результати фінансово-

господарської діяльності Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками 
розгляду звіту Правління». 
Проект рішення: Оцінити звіт Правління Товариства як «добре». Затвердити Звіт правління 
Товариства «Про фінансово-господарську діяльності Товариства за 2016 рік» з прибутком у 
сумі 203 212,57 гривень.  
 

Питання 3 порядку денного: «Звіт Наглядової ради Товариства за підсумками 
2016 року та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради» 
Проект рішення: Оцінити звіти Наглядової Ради Товариства як «добре». Затвердити Звіт 
наглядової ради Товариства про діяльність наглядової ради Товариства за 2016 рік.  

 
Питання 4 порядку денного: «Визначення основних напрямів діяльності 

Товариства» 
Проект рішення: Надати згоду з визначеними напрямами роботи та стратегією розвитку 
Товариства в 2017 році. 

 
Питання 5 порядку денного: «Затвердження річного звіту Товариства, річних 

результатів діяльності, річного балансу Товариства за 2016 рік» 
Проект рішення: Затвердити річний звіт Товариства, річних результатів діяльності, річного 
балансу Товариства за 2016 рік 

 
Питання 6 порядку денного: «Затвердження порядку використання прибутку за 

результатами фінансово-господарської діяльності у 2016р., затвердження розміру 
річних дивідендів з урахуванням вимог, передбачених законом» 
Проект рішення: нерозподілений прибуток товариства за 2016 рік від загальної діяльності в 
сумі 203 212,57 гривень направити на розвиток виробництва. Затвердити розмір річних 
дивідендів за 2016 рік в сумі 0,00 грн. 

 
Питання 7 порядку денного: «Прийняття рішення про попереднє схвалення значних 
правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом не більш як одного року з 
дати прийняття такого рішення». 
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Проект рішення: Попередньо надати згоду на вчинення Товариством протягом одного року 
з дати прийняття цього рішення Загальними зборами акціонерів, значних правочинів, 
характер яких пов'язаний з фінансово-господарською діяльністю Товариства (реалізація 
готової продукції, закупівля сировини та матеріалів, договорів перевезення, транспортного 
експедирування, зберігання, страхування, доручення, комісії, банківського рахунку, 
розпорядження майновими правами інтелектуальної власності, ліцензійних договорів, 
договорів комерційної концесії, договорів спільної діяльності, мирових угод, договорів 
поруки), ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 25 до 50 
відсотків вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності за 2016 
рік. 
Гранична сукупна вартість значних правочинів – 250 000 000,00 гривень (Двісті п’ятдесят 
мільйонів гривень 00 копійок) або еквівалент вказаної суми в іноземній валюті за курсом, 
встановленим Національним банком України на дату укладення, при цьому вартість будь-
якого одного такого значного правочину не може перевищувати 13 290 000,00 гривень 
(Тринадцять мільйонів двісті дев’яносто тисяч гривень 00 копійок) або еквіваленту вказаної 
суми в іноземній валюті за курсом, встановленим Національним банком України на дату 
укладення. 
Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності - 26 581 тис.грн.  
Співвідношення граничної сукупної вартості правочинів до вартості активів емітента за 
даними останньої річної фінансової звітності - 840,52%.  
Співвідношення граничної вартості одного правочину до вартості активів емітента за даними 
останньої річної фінансової звітності - 50%.  
 
Проект рішення: Попередньо надати згоду на вчинення Товариством протягом одного року 
з дати прийняття цього рішення Загальними зборами акціонерів, значних правочинів, 
характер яких пов'язаний з фінансово-господарською діяльністю Товариства (реалізація 
готової продукції, закупівля сировини та матеріалів, договорів перевезення, транспортного 
експедирування, зберігання, страхування, доручення, комісії, банківського рахунку, 
розпорядження майновими правами інтелектуальної власності, ліцензійних договорів, 
договорів комерційної концесії, договорів спільної діяльності, мирових угод, договорів 
поруки) ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 25 до 50 
відсотків вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності за 2016 
рік. 
Гранична сукупна вартість значних правочинів – 250 000 000,00 гривень (Двісті п’ятдесят 
мільйонів гривень 00 копійок) або еквівалент вказаної суми в іноземній валюті за курсом, 
встановленим Національним банком України на дату укладення, при цьому вартість будь-
якого одного такого значного правочину не може перевищувати 26 581 000,00 гривень 
(Двадцять шість мільйонів п’ятсот вісімдесят одна тисяча гривень 00 копійок) або 
еквіваленту вказаної суми в іноземній валюті за курсом, встановленим Національним банком 
України на дату укладення. 
Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності - 26 581 тис.грн.  
Співвідношення граничної сукупної вартості правочинів до вартості активів емітента за 
даними останньої річної фінансової звітності - 840,52%.  
Співвідношення граничної вартості одного правочину до вартості активів емітента за даними 
останньої річної фінансової звітності - 100%.  
 

Питання 8 порядку денного: «Звіт відповідального за виконання положень 
антикорупційної програми Товариства за 2016 рік» 
Проект рішення: Затвердити та оцінити звіт відповідального за виконання положень 
антикорупційної програми Товариства за 2016 рік як «добре». 


