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ПРОЕКТ 

 

ПРОТОКОЛ 

загальних зборів акціонерів 

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ФАВОРИТ КОМПАНІ" 

 

місто Житомир                                                                        «__»____________________ 2017 року 

 

Загальні збори акціонерів (надалі за текстом - "Загальні збори") ПРИВАТНОГО 

АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ФАВОРИТ КОМПАНІ" (надалі за текстом -   

 

Місце проведення зборів: 10025, м. Житомир, вул. Вітрука, 6    

Вид зборів: чергові, звітні 

Дата проведення зборів: «___»_____________________ 2017 року 

Час початку реєстрації учасників зборів: ___ год. ___ хв. 

Час відкриття зборів: ____ год. ___ хв. 

Час закриття зборів: ____ год. ___ хв. 

 

Загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства «Фаворит Компані» 

відкриває голова правління - Ляшенко Ружена Вікторівна, яка доповіла, що у відповідності з 

чинним законодавством мандатна комісія провела реєстрацію акціонерів, що прибули на 

загальні збори акціонерів. 

Із інформації мандатної комісії встановлено, що для участі в Загальних зборах акціонерів 

зареєструвались 2 (два) акціонери, які у сукупності володіють простими іменними акціями у 

кількості 34 (тридцять чотири) штук, що складає 68 % від загальної кількості голосуючих акцій 

Товариства, які дають право голосу для вирішення всіх питань, що належать до компетенції 

Загальних зборів. 

 

Відповідно до ст. 41 Закону України "Про акціонерні товариства" загальні збори 

акціонерів вважаються правомочними, якщо в них беруть участь акціонери, що мають 

відповідно до статуту товариства більш як 60 відсотків голосів.  

З огляду на зазначене, загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства 

«Фаворит Компані» вважаються правомочними. Порядок голосування на загальних зборах 

акціонерів проводиться у відповідності до ст. 42 Закону України „Про акціонерні товариства" 

за принципом: одна акція - один голос… 

ВІДКРИВАЮЧИЙ: Збори вважаються відкритими. 

ЗАПРОШЕНІ ПРИСУТНІ: ____________________________________________________ 

 

ВІДКРИВАЮЧИЙ: При прийнятті рішення про скликання загальних зборів акціонерів до 

порядку денного були включені наступні питання: 
1. Обрання членів лічильної комісії. 

2. Обрання робочих органів загальних зборів. Прийняття рішень з питань порядку 

проведення загальних зборів. 

3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту правління товариства про результати 

фінансово господарської діяльності Товариства за 2016 рік. 

4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту ревізора та затвердження висновків 

ревізора товариства за 2016 рік. 

5. Затвердження річного звіту та балансу товариства за 2016 рік. 

6. Затвердження порядку покриття збитків (розподілу прибутку) Товариства за 2016 рік. 
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7. Відкликання та о брання голови та членів правління Товариства. 

8. Прийняття рішення про отримання кредитів та укладання відповідних кредитних 

договорів. 

9. Прийняття рішення про передачу в заставу та іпотеку майна та укладання відповідних 

договорів застави та іпотеки. 

10. Прийняття рішення про надання повноважень посадовим особам Товариства. 

11. Внесення та затвердження змін та доповнень до Статуту Товариства. Затвердження 

нової редакції Статуту. 

12. Внесення та затвердження змін та доповнень до Статуту Дочірнього підприємства 

«Фаворит ОПТ» акціонерного товариства закритого типу «Фаворит», шляхом 

затвердження нової редакції статуту. 

13. Внесення та затвердження змін та доповнень до Статуту дочірнього підприємства 

товариства «Фаворит Транс» Приватного акціонерного товариства «Фаворит Компані», 

шляхом затвердження нової редакції статуту. 

14. Прийняття рішення про безоплатну передачу майна Товариства. 

 

 ПЕРШЕ ПИТАННЯ порядку денного: «Обрання членів лічильної комісії». 

 

ВИСТУПИВ/ЛА: 

Відкриваючий: яка/ запропонувала обрати лічильну комісію у складі однієї особи, голови 

лічильної комісії -____________________. Для організації роботи загальних зборів акціонерів 

підрахунок голосів з першого питання порядку денного, буде здійснювати комісія у складі 

голови лічильної комісії -_____________________. 

Ставиться на голосування пропозиція: _____________________________________ 

 

"ЗА" -______________________. 

"ПРОТИ" –_______________________. 

"УТРИМАЛОСЬ" –__________________________.  

 

Рішення прийнято. 

УХВАЛИЛИ: _____________________________________ 

 

 ДРУГЕ ПИТАННЯ порядку денного: «Обрання робочих органів загальних зборів. 

Прийняття рішення з питань порядку денного проведення загальних зборів». 

 

ВИСТУПИВ/ЛА: 

Відкриваючий: яка запропонувала обрати головою загальних зборів акціонерів 

______________________, секретарем загальних зборів акціонерів 

обрати_________________________. Затвердити тривалість доповідей - до 20 хвилин, 

тривалість відповідей на запитання – до 2 хвилин, тривалість ознайомлення з документами до 

10 хвилин, тривалість надання пропозицій з одного питання порядку денного до 10 хвилин. 

Проводити голосування з питань порядку денного відкритим способом тобто реєстраційними 

картками 

Ставиться на голосування пропозиція: ____________________________ 

 

"ЗА" -______________________. 

"ПРОТИ" –_______________________. 

"УТРИМАЛОСЬ" –__________________________.  
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Рішення прийнято. 

УХВАЛИЛИ: ___________________________ 

 

 ТРЕТЄ ПИТАННЯ порядку денного: «Прийняття рішення за наслідками розгляду 

звіту правління товариства про результати фінансово господарської діяльності 

Товариства за 2016 рік». 

 

ВИСТУПИВ/ЛА: 

Відкриваючий: яка зачитала звіт правління про результати фінансово господарської діяльності 

Товариства за 2016 рік, та запропонувала затвердити оголошений звіт. 

Ставиться на голосування пропозиція: _____________________________________ 

 

"ЗА" -______________________. 

"ПРОТИ" –_______________________. 

"УТРИМАЛОСЬ" –__________________________.  

 

Рішення прийнято. 

УХВАЛИЛИ: _____________________________________ 

 

 ЧЕТВЕРТЕ ПИТАННЯ порядку денного: «Прийняття рішення за наслідками розгляду 

звіту ревізійної комісії (ревізора) за 2016 рік». 

 

ВИСТУПИВ/ЛА: 

Ревізор: яка звітувала про проведену роботу ревізійною комісією, та запропонувала затвердити 

оголошений звіт. 

Ставиться на голосування пропозиція: _____________________________________ 

 

"ЗА" -______________________. 

"ПРОТИ" –_______________________. 

"УТРИМАЛОСЬ" –__________________________.  

 

Рішення прийнято. 

УХВАЛИЛИ: _____________________________________ 

 

 

 П'ЯТЕ ПИТАННЯ порядку денного: «Затвердження річного звіту та балансу 

товариства за 2016 рік». 

 

ВИСТУПИВ/ЛА: 

Головний бухгалтер: яка звітувала про річні результати діяльності товариства за 2016 рік та 

запропонувала затвердити оголошений звіт. 

Ставиться на голосування пропозиція: _____________________________________ 

 

"ЗА" -______________________. 

"ПРОТИ" –_______________________. 

"УТРИМАЛОСЬ" –__________________________.  

 

Рішення прийнято. 

УХВАЛИЛИ: _____________________________________ 
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 ШОСТЕ ПИТАННЯ порядку денного: «Затвердження порядку покриття збитків 

(розподілу прибутку) Товариства за 2016 рік». 

 

ВИСТУПИВ/ЛА: 

Головний бухгалтер: яка запропонувала акціонерам не розподіляти прибуток отриманий у 2016 

році, а залишити прибуток на витрати майбутніх періодів та для подальшого його накопичення. 

Дивіденди за 2016 рік не нарахувати та не виплачувати. 

Ставиться на голосування пропозиція: _____________________________________ 

 

"ЗА" -______________________. 

"ПРОТИ" –_______________________. 

"УТРИМАЛОСЬ" –__________________________.  

 

Рішення прийнято. 

УХВАЛИЛИ: _____________________________________ 

 

 

 СЬОМЕ ПИТАННЯ порядку денного: «Відкликання та обрання голови та члені 

правління Товариства». 

 

ВИСТУПИВ/ЛА: 

Голова зборів: яка запропонувала відкликати голову та членів правління Товариства та обрати 

правління в новому складі: ________________________________________ та укласти 

контракти ___________________________________. На укладання контракту з головою 

правління Товариства надати повноваження - голові зборів______________________, а на 

укладання контрактів з членами правління - надати повноваження акціонеру -

___________________. 

Ставиться на голосування пропозиція: _____________________________________ 

 

"ЗА" -______________________. 

"ПРОТИ" –_______________________. 

"УТРИМАЛОСЬ" –__________________________.  

 

Рішення прийнято. 

УХВАЛИЛИ: _____________________________________ 

 

 

 ВОСЬМЕ ПИТАННЯ порядку денного: «Прийняття рішення про отримання кредитів 

та укладання відповідних кредитних договорів». 

ВИСТУПИВ/ЛА: 

Голова зборів: яка повідомила, що у найближчий час може виникнути необхідність отримання 

Товариством нових кредитів, відповідно потрібно буде укладати кредитні договори, на що, для 

голови правління потрібні будуть повноваження, які надають загальні збори акціонерів 

Товариства. Процедура скликання і проведення загальних зборів займає тривалий проміжок 

часу, відповідно є доцільним надати повноваження___________________________________ на 

укладання протягом одного року з дати прийняття даного рішення правочинів щодо отримання 

кредитів та встановити їх граничну сукупну вартість. Запропонувала надати  

:____________________________________________ повноваження протягом не більш як 
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одного року з дати проведення відповідних загальних зборів, право вчиняти правочини щодо 

отримання товариством кредитів (укладати кредитні договори) граничною сукупною вартістю 

до _____________________ грн. кожний, з обов’язковим попереднім їх узгодженням з 

Правлінням. 

Окрім того, Голова зборів, надала інформацію, що у ході поточної господарської діяльності             

ДП «Фаворит ОПТ» АТЗТ «Фаворит» можуть вчинятися правочини, які за характером та 

вартістю віднесені до категорії значних правочинів. На дату проведення загальних зборів такі 

правочини неможливо визначити. У зв’язку з цим, Голова зборів,  запропонувала, відповідно 

до норм діючого законодавства України, прийняти рішення про попереднє схвалення та 

надання повноважень на укладання значних правочинів, які будуть укладені у ході поточної 

господарської діяльності ДП «Фаворит ОПТ» АТЗТ «Фаворит» протягом одного року, з 

обов’язковим попереднім їх узгодженням із правлінням ПрАТ «ФК», граничною вартістю до 

___________________________ грн. кожний, але не більше ніж на загальну суму 

______________________________ грн., а  саме: 

 контрактів (договорів) на виконання підрядних робіт, послуг; 

 контрактів (договорів) купівлі-продажу оборотних та необоротних активів; 

 контрактів (договорів) купівлі-продажу корпоративних прав та цінних паперів третіх 

осіб; 

 кредитних угод (кредитних договорів), укладених з  банками та фінансовими 

установами; 

 договорів  комісії, доручення, фінансової допомоги, позики; 

 угод для участі в тендерах, банківських гарантій, виконання  контрактів (договорів) та 

отримання  авансових платежів від Замовника або кредиту банку від вартості робіт за 

контрактами (договорами), ліцензійних договорів, додаткових угод до  ліцензійних 

договорів, договорів фінансового  лізингу, концесії тощо. 

Ставиться на голосування пропозиція: _____________________________________ 

 

"ЗА" -______________________. 

"ПРОТИ" –_______________________. 

"УТРИМАЛОСЬ" –__________________________.  

 

Рішення прийнято. 

УХВАЛИЛИ: _____________________________________ 

 

 ДЕВ'ЯТЕ ПИТАННЯ порядку денного: «Прийняття рішення про отримання кредитів 

та укладання відповідних кредитних договорів». 

ВИСТУПИВ/ЛА: 

Голова зборів: яка повідомила, що у найближчий час може виникнути необхідність отримання 

Товариством нових кредитів, та передачі для їх забезпечення майна в заставу та іпотеку, 

відповідно потрібно буде укладати договори застави та іпотеки, на що, для голови правління 

потрібні будуть повноваження, які надають загальні збори акціонерів Товариства. Процедура 

скликання і проведення загальних зборів займає тривалий проміжок часу, відповідно є 

доцільним надати повноваження _______________________________на укладання протягом 

одного року з дати прийняття даного рішення правочинів щодо отримання кредитів та 

встановити їх граничну сукупну вартість. Запропонувала : надати 

________________________повноваження протягом не більш як одного року з дати проведення 

відповідних загальних зборів, право вчиняти правочини щодо передачі в заставу та іпотеку 

майна Товариства, граничною сукупною вартістю до _______________________ грн., з 

обов’язковим попереднім їх узгодженням з Правлінням. 
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Ставиться на голосування пропозиція: _____________________________________ 

 

"ЗА" -______________________. 

"ПРОТИ" –_______________________. 

"УТРИМАЛОСЬ" –__________________________.  

 

Рішення прийнято. 

УХВАЛИЛИ: _____________________________________ 

 

 

 ДЕСЯТЕ ПИТАННЯ порядку денного: «Прийняття рішення про отримання кредитів 

та укладання відповідних кредитних договорів». 

ВИСТУПИВ/ЛА: 

Ревізор: яка запропонувала у зв’язку з тривалою процедурою скликання загальних зборів 

акціонерів, надати __________________________________, до проведення наступних 

чергових/позачергових загальних зборів акціонерів (але не більше ніж протягом року з моменту 

проведення цих зборів), право вчиняти правочини (в тому числі : купівлі-продажу, застави, 

іпотеки, отримання кредиту, надання та отримання фінансовою допомоги та ін.) вартістю до 60 

000 000,00 грн. кожний, з обов’язковим попереднім їх узгодженням з Правлінням, а також, 

надати повноваження директору ДП «Фаворит ОПТ» АТЗТ «Фаворит», на вчинення значних 

правочинів протягом року, однак, з обов’язковим попереднім їх узгодженням з правлінням 

ПрАТ «ФК», з питань участі в тендерах (тендерних закупівлях), отримання банківських 

гарантій, виконання контрактів (договорів), отримання авансових платежів від Замовника або 

кредиту банку від вартості робіт за контрактами (договорами), ліцензійних договорів, 

додаткових угод до ліцензійних договорів, договорів фінансового  лізингу, концесії, контрактів 

(договорів) на виконання підрядних робіт, послуг, контрактів (договорів) купівлі-продажу 

оборотних та необоротних активів, контрактів (договорів) купівлі-продажу корпоративних 

прав та цінних паперів третіх осіб, кредитних угод (кредитних договорів), укладених з банками 

та фінансовими установами та договорів комісії, доручення, фінансової допомоги, позики, 

граничною вартістю 60 000 000,00 (Шістдесят мільйонів гривень) грн. кожний, але не більше 

ніж на загальну суму 600 000 000,00 (Шістсот мільйонів гривень) грн.. 

Ставиться на голосування пропозиція: _____________________________________ 

 

"ЗА" -______________________. 

"ПРОТИ" –_______________________. 

"УТРИМАЛОСЬ" –__________________________.  

 

Рішення прийнято. 

УХВАЛИЛИ: _____________________________________ 

 

 ОДИНАДЦЯТЕ ПИТАННЯ порядку денного: «Внесення та затвердження змін та 

доповнень до Статуту Приватного акціонерного товариства  «Фаворит Компані». 

Затвердження нової редакції Статуту». 

 

ВИСТУПИВ/ЛА: 

Голова зборів: яка наголосила увагу, що у зв’язку з можливою зміною місця знаходження 

Приватного акціонерного товариства «Фаворит Компані», запропонувала внести зміни та 

доповнення до Статуту Приватного акціонерного товариства «Фаворит Компані», щодо його 
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юридичної адреси, шляхом затвердження нової редакції Статуту, а також надати повноваження 

на вчинення зазначених дії ___________________________ та підписання нової редакції 

Статуту. 

Ставиться на голосування пропозиція: _____________________________________ 

 

"ЗА" -______________________. 

"ПРОТИ" –_______________________. 

"УТРИМАЛОСЬ" –__________________________.  

 

Рішення прийнято. 

УХВАЛИЛИ: _____________________________________ 

 

 ДВАНАДЦЯТЕ ПИТАННЯ порядку денного: «Внесення за затвердження змін та 

доповнень до Статуту Дочірнього підприємства товариства «Фаворит ОПТ» 

акціонерного товариства закритого типу «Фаворит», шляхом затвердження нової 

редакції статуту ДП «Фаворит ОПТ» АТЗТ «Фаворит». 

 

ВИСТУПИВ/ЛА: 

Голова зборів: яка наголосила увагу, що у зв’язку з можливою зміною місця знаходження  та 

приведення у відповідність найменування Дочірнього підприємства «Фаворит ОПТ» 

акціонерного товарситва закритого типу «Фаворит», так як 01 лютого 2012 року Акціонерним 

товариством закритого типу «Фаворит» було змінено назву еа Приватне акціонерне товариство 

«Фаворит Компані», запропонувала внести зміни та доповнення до Статуту Дочірнього 

підприємства «Фаворит ОПТ» акціонерного товариства закритого типу «Фаворит», щодо його 

юридичної адреси та найменування, шляхом затвердження нової редакції Статуту, а також 

надати повноваження на вчинення зазначених дії ___________________________ та підписання 

нової редакції Статуту. 

Ставиться на голосування пропозиція: _____________________________________ 

 

"ЗА" -______________________. 

"ПРОТИ" –_______________________. 

"УТРИМАЛОСЬ" –__________________________.  

 

Рішення прийнято. 

УХВАЛИЛИ: _____________________________________ 

 

 

 ТРИНАДЦЯТЕ ПИТАННЯ порядку денного: «Внесення та затвердження змін та 

доповнень до Статуту Дочірнього підприємства «Фаворит Транс» Приватного 

акціонерного товариства «Фаворит Компані», шляхом затвердження нової редакції 

статуту ДП «Фаворит Транс» ПрАТ «Фаворит Компан». 

 

ВИСТУПИВ/ЛА: 

Голова зборів: яка наголосила увагу, що у зв’язку з можливою зміною місця знаходження 

Дочірнього підприємства «Фаворит – Транс» Приватного акціонерного товариства «Фаворит 

Компані», запропонувала внести зміни та доповнення до Статуту Дочірнього підприємства 

«Фаворит – Транс» Приватного акціонерного товариства «Фаворит Компані», щодо його 

юридичної адреси, шляхом затвердження нової редакції Статуту, а також надати повноваження 

на вчинення зазначених дії ___________________________ та підписання нової редакції 

Статуту. 
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Ставиться на голосування пропозиція: _____________________________________ 

 

"ЗА" -______________________. 

"ПРОТИ" –_______________________. 

"УТРИМАЛОСЬ" –__________________________.  

 

Рішення прийнято. 

УХВАЛИЛИ: _____________________________________ 

 

 

 ЧОТИРНАДЦЯТЕ ПИТАННЯ порядку денного: «Прийняття рішення про безоплатну 

передачу майна Товариства». 

 

ВИСТУПИВ/ЛА: 

Розенблат О.С.: яка запропонувала, погодити безоплатну передачу власного майна Товариства, 

в тому числі грошових коштів, на користь інших осіб (фізичних, юридичних) в якості 

волонтерської та/або безповоротної фінансової допомоги, на суму не більше 3 000 000,00 

(Трьох мільйонів гривень) та надати повноваження голові правління на вчинення такої 

передачі, за попереднім погодженням з правлінням Товариства. 

Ставиться на голосування пропозиція: _____________________________________ 

 

"ЗА" -______________________. 

"ПРОТИ" –_______________________. 

"УТРИМАЛОСЬ" –__________________________.  

 

Рішення прийнято. 

УХВАЛИЛИ: _____________________________________ 

 

 

 

 

Голова зборів                                                                                                     / ________________ 

 

 

Секретар зборів                                                                                                  /_________________ 

 

 

 

 

 

 


