
 
1 

Публічне акціонерне товариство «ПОЛЮС» 

чергові загальні збори акціонерного товариства 

 

Дата проведення голосування:   03 березня 2017 р., 

Україна, 02225, м. Київ, пр-т Маяковського, 5-в 

 

ПРОТОКОЛ  № 1 

про підсумки голосування. 

 

Перелік питань, винесених на голосування: 

 

Питання 1.Обрання лічильної комісії. 

Проект рішення: Обрати лічильну комісію у складі трьох осіб: голова лічильної комісії Галецька Р.В., члени - Коваленко 

І.В.,Брагінець Г.О. 

 

Голосування проводиться бюлетенем №1. 

Всього видано 16 бюлетенів 

Голосували:  

ЗА  -  21684 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах, 

та є власниками голосуючих з цього питання акцій.   

ПРОТИ - 0 голосів , що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах, та є 

власниками голосуючих з цього питання акцій. 

УТРИМАВСЯ - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних 

зборах, та є власниками голосуючих з цього питання акцій. 

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0. 

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0. 

Рішення прийнято . 

Обрано лічильну комісію у складі трьох осіб: голова лічильної комісії Галецька Р.В., члени - Коваленко І.В., Брагінець Г.О. 

Питання 2. Обрання голови та секретаря зборів. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів. 

Проект рішення: Обрати головою зборів – Карпенка А.Я.            

 секретарем загальних зборів – Паніцьку Г.І. 

Затвердити наступний порядок проведення Загальних зборів : з питань порядку денного проводити відкрите голосування 

бюлетенями. 

Рішення загальних зборів з питання, винесеного на голосування, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які 

зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. 

Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на загальних 

зборах, крім проведення кумулятивного голосування.  

Голосування з питання №9 «Обрання членів Наглядової ради» здійснюється в порядку кумулятивного голосування. 

Рішення загальних зборів з питання №11 «Прийняття рішення про зміну типу товариства та зміну найменування» та з 

питання «№12 «Внесення змін до статуту Товариста та затвердження його в новій редакції» приймаються більш як 

трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з 

відповідного питання акцій. 

Надати для виступу: доповідачам до 15 хвилин, виступаючим до 5 хвилин. Запитання подавати усно або в письмовому 

вигляді, зазначивши прізвище, ім.`я, по батькові акціонера (представника) акціонера. 

Голосування проводиться бюлетенем №2. 

Всього видано 16 бюлетенів. 

Голосували:  

ЗА  -  21684 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах, 

та є власниками голосуючих з цього питання акцій.   

ПРОТИ - 0 голосів , що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах, та є 

власниками голосуючих з цього питання акцій. 

УТРИМАВСЯ - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних 

зборах, та є власниками голосуючих з цього питання акцій. 

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0. 

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0. 

Рішення прийнято . 

Обрано головою зборів – Карпенка А.Я.            

 секретарем загальних зборів – Паніцьку Г.І. 

Затверджено наступний порядок проведення Загальних зборів : з питань порядку денного проводити відкрите голосування 

бюлетенями. 

Рішення загальних зборів з питання, винесеного на голосування, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які 

зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. 

Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на загальних 

зборах, крім проведення кумулятивного голосування.  

Голосування з питання №9 «Обрання членів Наглядової ради» здійснюється в порядку кумулятивного голосування. 

Рішення загальних зборів з питання №11 «Прийняття рішення про зміну типу товариства та зміну найменування» та з 

питання «№12 «Внесення змін до статуту Товариста та затвердження його в новій редакції» приймаються більш як 

трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з 

відповідного питання акцій. 
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Надати для виступу: доповідачам до 15 хвилин, виступаючим до 5 хвилин. Запитання подавати усно або в письмовому 

вигляді, зазначивши прізвище, ім.`я, по батькові акціонера (представника) акціонера. 

 

Питання 3. Звіт  Правління  про  результати  фінансово-господарської діяльності  Товариства  за  2016 рік. Прийняття  

рішення  за наслідками  розгляду звіту  Правління. 

Проект рішення: Затвердити звіт правління про результати фінансово – господарської діяльності Товариства за 2016 рік. 

Визнати роботу правління Товариства задовільною. 

 

Голосування проводиться бюлетенем №3. 

Всього видано 16 бюлетенів. 

Голосували:  

ЗА  -  21684 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах, 

та є власниками голосуючих з цього питання акцій.   

ПРОТИ - 0 голосів , що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах, та є 

власниками голосуючих з цього питання акцій. 

УТРИМАВСЯ - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних 

зборах, та є власниками голосуючих з цього питання акцій. 

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0. 

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0. 

Рішення прийнято . 

Затверджено звіт правління про результати фінансово – господарської діяльності Товариства за 2016 рік. Визнано роботу 

правління Товариства задовільною. 

 

Питання 4. Звіт  Наглядової  ради за  2016 рік. Прийняття  рішення  за  наслідками  розгляду  звіту  Наглядової  ради. 

Проект рішення: Затвердити звіт Наглядової ради про діяльність Товариства за 2016 рік. 

Визнати роботу Наглядової ради Товариства задовільною. 

 

Голосування проводиться бюлетенем № 4. 

Всього видано 16 бюлетенів. 

Голосували:  

ЗА  -  21684 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах, 

та є власниками голосуючих з цього питання акцій.   

ПРОТИ - 0 голосів , що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах, та є 

власниками голосуючих з цього питання акцій. 

УТРИМАВСЯ - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних 

зборах, та є власниками голосуючих з цього питання акцій. 

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0. 

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0. 

Рішення прийнято . 

Затверджено звіт Наглядової ради про діяльність Товариства за 2016 рік. 

Визнано роботу Наглядової ради Товариства задовільною. 

 

Питання 5 . Звіт ревізійної комісії за  результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства  за  2016  рік. 

Прийняття  рішення  за  наслідками  розгляду  звіту ревізійної  комісії. 

Проект рішення: Затвердити звіт ревізійної комісії Товариства за 2016 рік.  

Затвердити висновки ревізійної комісії Товариства за підсумками перевірки фінансово - господарської діяльності 

Товариства за 2016 рік. Визнати роботу ревізійної комісії Товариства задовільною. 

 

Голосування проводиться бюлетенем № 5. 

Всього видано 16 бюлетенів. 

Голосували:  

ЗА  -  21684 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах, 

та є власниками голосуючих з цього питання акцій.   

ПРОТИ - 0 голосів , що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах, та є 

власниками голосуючих з цього питання акцій. 

УТРИМАВСЯ - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних 

зборах, та є власниками голосуючих з цього питання акцій. 

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0. 

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0. 

 

Питання 6. Затвердження   річного  звіту   Товариства  за  2016  рік.  

Проект рішення: Затвердити річний звіт Товариства за 2016 рік. 

 
Голосування проводиться бюлетенем № 6. 

Всього видано 16 бюлетенів. 

Голосували:  

ЗА  -  21684 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах, 

та є власниками голосуючих з цього питання акцій.   
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ПРОТИ - 0 голосів , що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах, та є 

власниками голосуючих з цього питання акцій. 

УТРИМАВСЯ - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних 

зборах, та є власниками голосуючих з цього питання акцій. 

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0. 

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0. 

 

Рішення прийнято . 

Затверджено річний звіт Товариства за 2016 рік. 

 

Питання 7. Затвердження  порядку   розподілу  прибутку і збитків товариства за  2016  рік. Затвердження розміру річних 

дивідендів. 

Проект рішення: Чистий прибуток, отриманий за результатами фінансово - господарської діяльності Товариства у 2016 

році в розмірі 3163  тис.грн. залишити в розпорядженні правління. Дивіденди не виплачувати. Розмір річних дивідендів за 

2016 рік не затверджувати. 

 

Голосування проводиться бюлетенем № 7. 

Всього видано 16 бюлетенів. 

Голосували:  

ЗА  -  21684 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах, 

та є власниками голосуючих з цього питання акцій.   

ПРОТИ - 0 голосів , що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах, та є 

власниками голосуючих з цього питання акцій. 

УТРИМАВСЯ - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних 

зборах, та є власниками голосуючих з цього питання акцій. 

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0. 

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0. 

Рішення прийнято . 

Чистий прибуток , отриманий за результатами фінансово - господарської діяльності Товариства у 2016 році в розмірі 3163  

тис.грн. залишити в розпорядженні правління. Дивіденди не виплачувати. Розмір річних дивідендів за 2016 рік не 

затверджувати. 

 

Питання 8. Прийняття рішення про припинення повноважень  членів Наглядової ради. 

Проект рішення: Припинити повноваження Членів Наглядової ради Товариства в наступному складі: 

Голови Наглядової ради – Карпенка А.Я. 

Членів Наглядової ради – Чечко О.В., Калініної Г.Г., Підліснюка В.В., Конош М.П.  

 

Голосування проводиться бюлетенем № 8. 

Всього видано 16 бюлетенів. 

Голосували:  

ЗА  -  21684 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах, 

та є власниками голосуючих з цього питання акцій.   

ПРОТИ - 0 голосів , що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах, та є 

власниками голосуючих з цього питання акцій. 

УТРИМАВСЯ - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних 

зборах, та є власниками голосуючих з цього питання акцій. 

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0. 

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0. 

Рішення прийнято . 

Припинено повноваження Членів Наглядової ради Товариства в наступному складі: 

Голови Наглядової ради – Карпенка А.Я. 

Членів Наглядової ради – Чечко О.В., Калініної Г.Г., Підліснюка В.В., Конош М.П. 

 

Питання 9. Обрання членів Наглядової ради. 

Голосування проводиться бюлетенем  для кумулятивного голосування №9. 

Всього видано 16 бюлетенів. 

Кількість  голосів,  отриманих  кожним кандидатом у члени органу акціонерного товариства: 

Голосували:  

По кандидатурі – Карпенко Анатолій Якович 32689 голосів 

По кандидатурі – Підліснюк Віктор Васильович 22506 голосів 

По кандидатурі – Калініна Ганна Григорівна 19466 голосів 

По кандидатурі –  Чечко Ольга Вікторівна 16466 голосів 

По кандидатурі – Конош Марія Петрівна  16456  голосів 

По кандидатурі – Михайлова Євгенія Іванівна      837   голосів 

Кількість  голосів  акціонерів,  які  не  брали  участі у голосуванні  0  голосів 

Кількість  голосів  акціонерів  за  бюлетенями, визнаними  недійсними  0 голосів 

Обрано: 

Обрано членів  Наглядової ради у наступному складі: Карпенко А.Я. Чечко О.В., Калініна Г.Г., Підліснюк В.В., Конош М.П. 
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Питання 10. Про затвердження умов цивільно-правових  або трудових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової 

ради, встановлення розміру їх  винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання  цивільно-правових  

договорів з членами Наглядової ради . 

Проект рішення: Укласти з головою та членами Наглядової ради Товариства цивільно-правовий договір про виконання їх 

функцій та затвердити умови цього договору. 

Встановити, що члени Наглядової ради Товариства здійснюють свої повноваження на безоплатній основі.  

Надати повноваження Голові Правління  Севериненку В.М. на підписання договору, що укладатиметься з членами 

Наглядової ради Товариства. 

 

Голосування проводиться бюлетенем № 10. 

Всього видано 16 бюлетенів. 

Голосували:  

ЗА  -  21684 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах, 

та є власниками голосуючих з цього питання акцій.   

ПРОТИ - 0 голосів , що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах, та є 

власниками голосуючих з цього питання акцій. 

УТРИМАВСЯ - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних 

зборах, та є власниками голосуючих з цього питання акцій. 

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0. 

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0. 

Рішення прийнято . 

Укласти з головою та членами Наглядової ради Товариства цивільно-правовий договір про виконання їх функцій та 

затвердити умови цього договору. 

Встановити, що члени Наглядової ради Товариства здійснюють свої повноваження на безоплатній основі.  

Надати повноваження Голові Правління  Севериненку В.М. на підписання договору, що укладатиметься з членами 

Наглядової ради Товариства. 

 

Питання 11. Прийняття рішення про зміну типу Товариства та зміну найменування. 

Проект рішення: Прийняти рішення про зміну типу Товариства з публічного на приватне, змінити найменування 

Товариства з: Публічне акціонерне товариство «Полюс» на: Приватне  акціонерне товариство «Полюс». 

 

Голосування проводиться бюлетенем № 11. 

Всього видано 16 бюлетенів. 

Голосували:  

ЗА  -  21684 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах, 

та є власниками голосуючих з цього питання акцій.   

ПРОТИ - 0 голосів , що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах, та є 

власниками голосуючих з цього питання акцій. 

УТРИМАВСЯ - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних 

зборах, та є власниками голосуючих з цього питання акцій. 

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0. 

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0. 

Рішення прийнято . 

Прийнято рішення про зміну типу Товариства з публічного на приватне, змінити найменування Товариства з: Публічне 

акціонерне товариство «Полюс» на: Приватне  акціонерне товариство «Полюс». 

 

Питання 12. Внесення змін до статуту Товариста та затвердження його в новій редакції. Уповноваження особи на 

підписання та здійснення державної реєстрації Статуту в новій редакції. 

Проект рішення: Внести зміни до статуту Товариста та затвердити його в наступній  редакції: 

повне найменування Товариства українською мовою - Приватне  акціонерне товариство «Полюс». 

скорочене найменування Товариства українською мовою – ПрАТ «Полюс», 

Викласти статут у новій редакції та затвердити його. Уповноважити Голову Правління на підписання нової редакції 

статуту та вчинення необхідних дій для державної реєстрації статуту. 

 

Голосування проводиться бюлетенем № 12. 

Всього видано 16 бюлетенів. 

Голосували:  

ЗА  -  21684 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах, 

та є власниками голосуючих з цього питання акцій.   

ПРОТИ - 0 голосів , що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах, та є 

власниками голосуючих з цього питання акцій. 

УТРИМАВСЯ - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних 

зборах, та є власниками голосуючих з цього питання акцій. 

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0. 

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0. 

Рішення прийнято . 

Внести зміни до статуту Товариста та затвердити його в наступній  редакції: 

повне найменування Товариства українською мовою - Приватне  акціонерне товариство «Полюс». 

скорочене найменування Товариства українською мовою – ПрАТ «Полюс», 
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Викласти статут у новій редакції та затвердити його. Уповноважити Голову Правління на підписання нової редакції 

статуту та вчинення необхідних дій для державної реєстрації статуту. 

 

Питання 13. Затвердження положень Про загальні збори, Про наглядову раду, Про виконавчий орган, Про ревізійну комісію. 

Уповноваження особи на підписання положень. 

Проект рішення: Затвердити положення Про загальні збори, Про наглядову раду, Про виконавчий орган, Про ревізійну 

комісію. Уповноважити Голову Правління на підписання положень. 

 

Голосування проводиться бюлетенем № 13. 

Всього видано 16 бюлетенів. 

Голосували:  

ЗА  -  21684 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах, 

та є власниками голосуючих з цього питання акцій.   

ПРОТИ - 0 голосів , що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах, та є 

власниками голосуючих з цього питання акцій. 

УТРИМАВСЯ - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних 

зборах, та є власниками голосуючих з цього питання акцій. 

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0. 

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0. 

Рішення прийнято . 

Затверджено положення Про загальні збори, Про наглядову раду, Про виконавчий орган, Про ревізійну комісію. 

Уповноважено Голову Правління на підписання положень. 

 

Питання 14. Прийняття рішення про припинення повноважень лічильної комісії. 

Проект рішення: Повноваження членів лічильної комісії у складі трьох осіб Галецької Р.В.,Коваленко І.В., Брагінець Г.О. 

припинити. 

 

Голосування проводиться бюлетенем № 14. 

Всього видано 16 бюлетенів. 

Голосували:  

ЗА  -  21684 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах, 

та є власниками голосуючих з цього питання акцій.   

ПРОТИ - 0 голосів , що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах, та є 

власниками голосуючих з цього питання акцій. 

УТРИМАВСЯ - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних 

зборах, та є власниками голосуючих з цього питання акцій. 

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0. 

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0. 

Рішення прийнято. 

Повноваження членів лічильної комісії у складі трьох осіб: голова лічильної комісії Галецька Р.В., члени  - Коваленко 

І.В., Брагінець Г.О. припинено. 

 

Голова лічильної комісії        _________________  (Галецька Р.В.) 

 

Члени лічильної комісії:         _________________ (Коваленко І.В.) 

 

                                                   _________________  (Брагінець Г.О.) 


