
Приватне акціонерне товариство „Фаворит Компані” (надалі за текстом - Товариством) Код за 

ЄДРПОУ:13579674 місцезнаходження товариства: 10025, м. Житомир, вул. Вітрука, 6, повідомляє 

про проведення чергових загальних зборів акціонерів, які відбудуться 23 квітня 2018 року за 

адресою: 10025, м. Житомир вул. Вітрука, 6 (в залі засідань Товариства) Початок зборів о 10 год. 00 

хв. Реєстрація учасників зборів буде проводитися 23 квітня  2018 року за місцем проведення зборів. 

Час початку реєстрації акціонерів з 09-00 год. Час закінчення реєстрації акціонерів о 09-50 год. 

Перелік осіб, які мають право на участь у загальних зборах, складається станом на 24-ту годину 17 

квітня 2018 року.   

 Перелік питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів. 

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 2017 рік. 

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

Товариства за 2017 рік. 

5. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2017 рік. 

6. Затвердження порядку покриття збитків (розподілу прибутку) Товариства за 2017 рік. 

7. Прийняття рішення про отримання кредитів та укладання відповідних кредитних договорів. 

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

договорів застави та іпотеки. 

9. Прийняття рішення про надання повноважень посадовим особам Товариства. 

10. Внесення та затвердження змін та доповнень до Статуту Товариства. Затвердження нової 

редакції Статуту. 

11. Внесення та затвердження змін та доповнень до Статуту Дочірнього підприємства «Фаворит 

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

редакції статуту. 

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

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

затвердження нової редакції статуту. 

13. Прийняття рішення про безоплатну передачу майна Товариства. 

 

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з 

питань, включених до проекту порядку денного: www.favoryt.com     

Станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних 

зборів, а саме станом на 02 березня 2018 р. загальна кількість акцій товариства- становить 50 простих 

іменних акцій, загальна кількість голосуючих акцій -34 простих іменних акцій. 

Для проходження реєстрації та для участі у загальних зборах учасникам зборів при собі необхідно 

мати паспорт або інший документ, який ідентифікує особу акціонера, а у разі участі представника 

акціонера - також документ, що підтверджує повноваження представника на участь у загальних 

зборах акціонерів товариства (довіреність, оформлену згідно з вимогами чинного законодавства 

України). 

Відповідно до статті 36 Закону України «Про акціонерні товариства» від дати надіслання 

повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів акціонери 

товариства мають право ознайомитись  з документами, необхідними для прийняття рішень з питань 

порядку денного, а також надавати письмові запитання щодо питань, включених до проекту порядку 

денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів. Порядок ознайомлення акціонерів з 

матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів наступний: 

на підставі поданого письмового запиту за  місцезнаходженням товариства: 10025, м. Житомир,                   

вул. Вітрука, 6 в приймальні голови правління Товариства (кабінет №1) в робочі дні та робочий час: з 

понеділка по п’ятницю  з 09-00 год. по 17-00 год., а в день проведення загальних зборів - за місцем їх 

проведення. Особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – голова 

правління Ляшенко Р.В. Телефон для довідок (0412) 418-368. 

Також Товариство до початку загальних зборів у встановленому ним порядку зобов'язане надавати 

письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку 

денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів до дати проведення загальних зборів. 

Відповідно ст.38 Закону України «Про акціонерні товариства» не пізніше ніж за 20 днів до дати 

проведення загальних зборів акціонерного товариства кожний акціонер має право внести пропозиції 

щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів , а також не пізніше ніж за сім 

днів до дати проведення загальних зборів внести пропозиції щодо нових кандидатів до складу 

органів товариства . 



Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк надавши цьому 

представнику довіреність на право участі та голосування на загальних зборах акціонерного 

товариства. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на 

загальних зборах акціонерного товариства. Надання довіреності на право участі та голосування на 

загальних зборах не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав 

довіреність, замість свого представника. Довіреність на право участі та голосування на загальних 

зборах акціонерного товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань 

порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно 

проголосувати. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати саме так, 

як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо 

голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах акціонерів на 
свій розсуд. 

Проекти рішень, щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: 

Проект рішення по питанню №1: затвердити лічильну комісію в складі 2-х осіб голови та члена 

лічильної комісії. Обрати головою лічильної комісії - Павлової С.Г. Членом лічильної комісії – 

Шевчук Н.В. 

Проект рішення по питанню № 2: обрати головуючим загальними зборами акціонерів – Ляшенко 

Р.В, секретарем загальних зборів акціонерів – Курну Н.М.. Затвердити тривалість доповідей – до 15 

хвилин, тривалість відповідей на запитання – до 10 хвилин, проводити голосування по всіх питаннях 

проекту порядку денного за принципом: одна голосуюча акція-один голос, збори провести без 

перерви, запитання та довідки надавати стосовно питання порядку денного, що розглядається.  

Проект рішення по питанню №3: визнати звіт голови правління задовільним та затвердити звіт 

виконавчого органу товариства за 2017 р.  

Проект рішення по питанню №4: визнати звіт та висновки ревізора Товариства задовільними та 

затвердити звіт та висновки Ревізора  товариства за 2017 році. 

Проект рішення по питанню № 5: Затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2017 рік. 

Проект рішення по питанню № 6: затвердити запропонований порядок розподілу прибутку, що 

отриманий за підсумками діяльності товариства у 2017 році. 

Проект рішення по питанню № 7: надати голові правління – Ляшенко Ружені Вікторівні, 

повноваження протягом не більш як одного року з дати проведення відповідних загальних зборів, 

право вчиняти правочини щодо отримання Товариством кредитів (укладати кредитні договори) 

або/чи інших послуг фінансового характеру, граничною сукупною вартістю до 60 000 000,00 

(Шістдесят мільйонів гривень) грн. кожний, з обов’язковим попереднім їх узгодженням з 

Правлінням. 

Проект рішення по питанню № 8: надати голові правління - Ляшенко Ружені Вікторівні 

повноваження протягом не більш як одного року з дати проведення відповідних Загальних Зборів 

Акціонерів, право вчиняти правочини щодо передачі в заставу та іпотеку майна Товариства, 

граничною сукупною вартістю до 60 000 000,00 (Шістдесят мільйонів гривень) грн., з обов’язковим 

попереднім їх узгодженням з правлінням Товариства. 

Проект рішення по питанню № 9: надати голові правління - Ляшенко Ружені Вікторівні 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 (Шістдесят мільйонів гривень) грн. кожний, з обов’язковим попереднім їх 

узгодженням з правлінням Товариства, а також, надати повноваження керівникам/директорам 

дочірніх підприємств, де Товариством являється 100 % власником статутного капіталу, на вчинення 

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

Товариства, 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.. 

Проект рішення по питанню № 10: Змінити місцезнаходження Товариства та визначити нове 

місцезнаходження Приватного акціонерного товариства «Фаворит Компані»: Україна, 10024, місто 

Житомир, Корольовський район, вулиця Івана Сльоти, будинок 49, корпус «Д». Керуючись нормами 

Закону України «Про акціонері товариства», привести у відповідність до чинного законодавства 

України Статут Товариства. 



Проект рішення по питанню № 11: у зв’язку із специфікою господарської діяльності, та зважаючи 

на приведення 100 % засновника/власника статутного капіталу Дочірнього підприємства «Фаворит 

ОПТ»  акціонерного товариства закритого типу «Фаворит» у відповідність до Закону України «Про 

акціонерні товариства» (з 01 лютого 2012 року Акціонерним товариством закритого типу «Фаворит» 

було змінено назву на Приватне акціонерне товариство «Фаворит Компані»), Голова зборів, 

запропонувала затвердити нове найменування дочірнього підприємства на:  

 Повне найменування українською мовою – Дочірнє підприємство «Фаворит БУД» 

Приватного акціонерного товариства «Фаворит Компані» 

 Скорочене найменування української мовою – ДП «ФАВОРИТ БУД» ПрАТ «ФК» 

Змінити місцезнаходження дочірнього підприємства та визначити нове місцезнаходження: Україна, 

10024, місто Житомир, Корольовський район, вулиця Івана Сльоти, будинок 49, корпус «Д».   

 

Проект рішення по питанню № 12: змінити місцезнаходження дочірнього підприємства та 

визначити нове місцезнаходження Дочірнього підприємства «Фаворит - Транс» Приватного 

акціонерного товариства закритого типу «Фаворит»: Україна, 10024, місто Житомир, Корольовський 

район, вулиця Івана Сльоти, будинок 49, корпус «Д». Керуючись нормами Закону України «Про 

акціонері товариства», привести у відповідність зміст Статуту дочірнього підприємства до чинного 

законодавства України.  
Проект рішення по питанню № 13: 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 – Ляшенко Ружені Вікторівні на вчинення такої передачі, за 

попереднім погодженням з правлінням Товариства 

 

Найменування показника тис.грн. 

Період 

Звітний 

2017 

Попередній 

2016 

Усього активів 141785,6 90260,1 

Основні засоби (за залишковою вартістю) 20053,0 13555,2 

Запаси 56350,1 6454,6 

Сумарна дебіторська заборгованість 31795,6 26396,9 

Гроші та їх еквіваленти 1925,9 7777,7 

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 6497,9 5503,1 

Власний капітал 6562,9 5568,1 

Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал - - 

Довгострокові зобов'язання і забезпечення 0 14999,9 

Поточні зобов'язання і забезпечення 135017,5 69563,6 

Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток) 994,8 (1035,0) 

Середньорічна кількість акцій (шт.) 50 50 

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн) 19890 (20700) 

 


