
Приватне акціонерне товариство „Фаворит Компані” (надалі за текстом - Товариством) Код за 
ЄДРПОУ:13579674 місцезнаходження товариства: 10025, м. Житомир, вул. Вітрука, 6, повідомляє 
про проведення позачергових загальних зборів акціонерів, які відбудуться 04 листопада 2020 року за 
адресою: 10024, м. Житомир вул. Івана Сльоти, 49 д (в залі засідань) Початок зборів о 10 год. 00 хв. 
Реєстрація учасників зборів буде проводитися 04 листопада 2020 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 29 
жовтня 2020 року.   
 

 Перелік питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів. 
1. Обрання членів лічильної комісії загальних зборів та прийняття рішення про 

припинення їх повноважень. 
2. Затвердження порядку та способу засвідчення  бюлетенів для голосування на 

загальних зборах акціонерів Товариства.Обрання робочих органів загальних зборів. 
Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів. 

3. Про припинення повноважень Голови правління(Правління) Товариства. 
4. Про обрання Голови правління (Правління) Товариства. 
5. Прийняття рішення про отримання кредитів та укладання відповідних кредитних 

договорів. Прийняття рішення про надання повноважень посадовим особам 
Товариства на укладання  та підписання всіх документів, що супроводжують 
укладання даних правочинів. 

6. Прийняття рішення про передачу в заставу та іпотеку майна та укладання відповідних 
договорів застави та іпотеки. Прийняття рішення про надання повноважень 
посадовим особам Товариства на укладання  та підписання всіх документів, що 
супроводжують укладання даних правочинів. 

7. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які 
можуть вчинятися товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття 
такого рішення. Прийняття рішення про надання повноважень посадовим особам 
Товариства на укладання  та підписання всіх документів, що супроводжують 
укладання значних правочинів. 

 
Для реєстрації та участі у загальних зборах акціонеру необхідно мати та надати під час проходження 
реєстрації паспорт або інший документ, що посвідчує особу; для представника акціонера – документ, 
що посвідчує особу, та довіреність, оформлену відповідно до вимог чинного законодавства України. 
Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних 
зборів Товариство надає акціонерам можливість ознайомитися з матеріалами, з якими вони можуть 
ознайомитися під час підготовки до загальних зборів, та з документами, необхідними для прийняття 
рішень з питань порядку денного, 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 Ружена Вікторівна. Телефон для довідок (0412) 418-368. 
Інформацію з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку 
денного, а також інформацію, зазначену в частині четвертій статті 35 Закону України «Про 
акціонерні товариства», розміщено на власному веб-сайті Товариства за 
адресою:www.favoryt.com     
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). 
Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних 
зборів акціонери відповідно до статті 36 Закону України «Про акціонерні товариства» мають права 
ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного (а в день 
проведення загальних зборів - також у місці їх проведення), з формою бюлетеня для голосування, а 
також надавати Товариству письмові запитання щодо питань, включених до проекту порядку денного 
загальних зборів та порядку денного загальних зборів.  
Товариство до початку загальних зборів надає 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 до статті 38 Закону України «Про акціонерні товариства» кожний акціонер має право 
внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів не пізніше 
ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів, а також щодо нових кандидатів до складу органів 
товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів.  

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах (надалі – довіреність), видана 
фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють 
нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою. Довіреність від імені 
юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими 
документами. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах акціонерного 
товариства може містити завдання щодо голосування. 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.вирішує всі питання щодо голосування на 
загальних зборах акціонерів на свій розсуд.  

Станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних 
зборів, а саме станом на 16 вересня 2020 р. загальна кількість акцій товариства- становить 50 простих 
іменних акцій, загальна кількість голосуючих акцій -34 простих іменних акцій. 
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 – Миколенко О.О. Членом лічильної комісії – 
Шевчук Н.В. Встановити, що повноваження голови і членів лічильної комісії припиняються 
одночасно із закінченням (закриттям) загальних зборів акціонерів. 
Проект рішення по питанню № 2: Затвердити наступні порядок та спосіб засвідчення бюлетенів 
для голосування на загальних зборах акціонерів: кожний бюлетень для голосування на загальних 
зборах акціонерів засвідчуються на кожній сторінці підписом голови лічильної комісії та відбитком 
печатки товариства під час підрахунку результатів голосування. 
Обрати головуючим загальними зборами акціонерів – Розенблат О.С. секретарем загальних зборів 
акціонерів – Розенблат Ж.Л. 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: Припинити достроково з 04 листопада 2020 року повноваження 
Ляшенко Ружени Вікторівни на посаді Голови правління Приватного акціонерного товариства 
„Фаворит Компані”.   
Проект рішення по питанню №4: Так як кандидатура Голови правління ще не затверджена, то 
проект рішення по питанню №4 не наводиться. 
Проект рішення по питанню № 5: надати новообраному голові правління Приватного акціонерного 
товариства „Фаворит Компані”, повноваження протягом не більш як одного року з дати проведення 
відповідних загальних зборів право вчиняти, від імені Приватного акціонерного товариства 
„Фаворит Компані”   правочини щодо отримання Товариством кредитів (укладати кредитні договори 
з правом їх підпису) або/чи інших послуг фінансового характеру, граничною сукупною вартістю до 
70 000 000,00 (Сімдесят мільйонів гривень) грн. кожний, з обов’язковим попереднім їх узгодженням з 
Правлінням. 
Проект рішення по питанню № 6: надати новообраному голові правління Приватного акціонерного 
товариства „Фаворит Компані”повноваження протягом не більш як одного року з дати проведення 
відповідних Загальних Зборів Акціонерів, право вчиняти правочини (укладати всі необхідні договори 
з правом їх підпису)  щодо передачі в заставу та іпотеку майна Товариства, граничною сукупною 
вартістю до 70 000 000,00 (Сімдесят мільйонів гривень) грн., з обов’язковим попереднім їх 
узгодженням з правлінням Товариства. 
Проект рішення по питанню № 7: надати новообраному  голові правління Приватного 
акціонерного товариства „Фаворит Компані”до проведення наступних чергових/позачергових 
Загальних Зборів акціонерів (але не більше ніж протягом року з моменту проведення цих зборів), 
право вчиняти (укладати всі необхідні  договори з правом їх підпису) правочини (в тому числі : 
купівлі-продажу, застави, іпотеки, отримання кредиту, надання та отримання фінансовою допомоги 
та ін.)  вартістю до 70 000 000,00 (Сімдесят 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 70 000 
000,00 (Сімдесят мільйонів гривень) грн. кожний, але не більше ніж на загальну суму 700 000 000,00 
(Сімсот мільйонів гривень) грн.. 


