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Шановні акціонери! 
На виконання ст.45 Закону України «Про акціонерні товариства» повідомляємо про підсумки 

голосувань по питанням порядку денного річних загальних зборів акціонерів. 
 

ПРОТОКОЛ  
ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ 

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАВОД «ТЕМП» 
 

М.Хмельницький         26.04.2019р. 
 
Дата проведення загальних зборів акціонерів: 26 квітня 2019 р. 
Дата проведення голосування: 26 квітня 2019 року. 
 
Перелік питань, щодо яких був проведений підрахунок голосів лічильною комісією: 
По питанню № 1:  Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів 

Товариства. 
Вирішили: 1. Обрати Головою Лічильної комісії Гецик Ольгу Олександрівну.   
Підсумок голосування: «ЗА» - 299 673  голосів акціонерів, що складає 100% від 

загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих та використаних для голосування; 
«ПРОТИ»-0%, «УТРИМАВСЯ»-0%. 

По питанню № 2: Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для 
голосування 

Вирішили: Затвердити порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування: під час 
реєстрації акціонерів та їх представників, Голова реєстраційної комісії встановлює відповідність 
виготовлених для видачі акціонерам бюлетенів із затвердженими Наглядовою радою формою і 
текстом бюлетенів. У разі встановлення відповідності виготовлених для видачі акціонерам 
бюлетенів із затвердженими Наглядовою радою формою і текстом бюлетенів, Голова 
реєстраційної комісії засвідчує бюлетені шляхом їх підписання. Якщо бюлетені не відповідають 
затвердженими Наглядовою радою формою і текстом бюлетенів, Голова реєстраційної комісії 
ставить позначку на кожному бюлетені «Не дійсний» та ставить підпис. В Протоколі 
реєстраційної комісії зазначає відомості про недійсні бюлетені 

Підсумок голосування: «ЗА» - 299 673  голосів акціонерів, що складає 100% від 
загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих та використаних для голосування; 
«ПРОТИ»-0%, «УТРИМАВСЯ»-0%. 

По питанню № 3: Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів 
Товариства 

Вирішили: Обрати Головою зборів Лукошина Сергія Володимировича, Секретарем зборів 
Кузьмич Олену Вікторівну. 

Підсумок голосування: «ЗА» - 299 673  голосів акціонерів, що складає 100% від 
загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих та використаних для голосування; 
«ПРОТИ»-0%, «УТРИМАВСЯ»-0%. 

По питанню № 4: Затвердження регламенту загальних зборів акціонерів 
Товариства. 

Вирішили: Встановити наступний регламент загальних зборів: доповідь – до 10 хвилин; 
співдоповідь за попереднім записом, що надається Голові зборів у письмовому вигляді із 
зазначенням ПІБ акціонера або представника акціонера – до 5 хвилин; обговорення – до 5 
хвилин; пропозиції/зауваження надавати Голові зборів у письмовому вигляді із зазначенням ПІБ 
акціонера або представника акціонера; голосувати з питань порядку денного – бюлетенями 

Підсумок голосування: «ЗА» - 299 673  голосів акціонерів, що складає 100% від 
загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих та використаних для голосування; 
«ПРОТИ»-0%, «УТРИМАВСЯ»-0%. 

По питанню № 5: Розгляд звіту Виконавчого органу Товариства за 2018 рік та 
затвердження заходів за результатами його розгляду 
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Вирішили: Звіт Виконавчого органу Товариства за 2018 рік прийняти до відома та 
затвердити наступні заходи: Виконавчому органу продовжити виконувати свої обов’язки згідно 
Статуту Товариства,  внутрішніх положень та чинного законодавства; продовжити роботи щодо 
покращення ділової активності всіх служб Товариства. 

Підсумок голосування: «ЗА» - 299 673  голосів акціонерів, що складає 100% від 
загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих та використаних для голосування; 
«ПРОТИ»-0%, «УТРИМАВСЯ»-0%. 

По питанню № 6: Розгляд звіту Наглядової ради за 2018 рік та затвердження 
заходів за результатами його розгляду 

Вирішили: Звіт Наглядової ради Товариства за 2018 рік прийняти до відома та затвердити 
наступні заходи: Наглядовій раді продовжити виконувати свої обов’язки згідно Статуту 
Товариства,  внутрішніх положень та чинного законодавства; продовжити здійснювати захист 
прав акціонерів Товариства, і в межах своєї компетенції продовжити контроль та регулювання 
діяльності Виконавчого органу Товариства. 

Підсумок голосування: «ЗА» - 299 673  голосів акціонерів, що складає 100% від 
загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих та використаних для голосування; 
«ПРОТИ»-0%, «УТРИМАВСЯ»-0%. 

По питанню № 7: Розгляд звіту Ревізійної комісії Товариства за 2018 рік та 
затвердження заходів за результатами його розгляду.  

Вирішили: Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2018 рік прийняти до відома та затвердити 
наступні заходи: Ревізійній комісії продовжити виконувати свої обов’язки згідно Статуту 
Товариства,  внутрішніх положень та чинного законодавства; запланувати та провести перевірку 
фінансово-господарської діяльності у наступному фінансовому році, за результатами якої 
підготувати відповідний висновок. 

Підсумок голосування: «ЗА» - 299 673  голосів акціонерів, що складає 100% від 
загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих та використаних для голосування; 
«ПРОТИ»-0%, «УТРИМАВСЯ»-0%. 

По питанню № 8:  Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової 
ради, звіту Виконавчого органу, звіту Ревізійної комісії.  

Вирішили:  
1) Затвердити звіт Виконавчого органу Товариства за 2018 рік. 
2) Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2018 рік. 
3) Затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства за 2018 рік.. 
Підсумок голосування: «ЗА» - 299 673  голосів акціонерів, що складає 100% від 

загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих та використаних для голосування; 
«ПРОТИ»-0%, «УТРИМАВСЯ»-0%. 

По питанню № 9:  Розгляд висновків зовнішнього аудиту за 2018 та затвердження 
заходів за результатами його розгляду.  

Вирішили: Висновки зовнішнього аудиту за 2018 рік прийняти до відома та затвердити 
наступні заходи: Виконавчому органу, Наглядовій раді та всім службам Товариства продовжити 
виконувати свої обов’язки згідно Статуту Товариства, внутрішніх положень та чинного 
законодавства України. 

Підсумок голосування: «ЗА» - 299 673  голосів акціонерів, що складає 100% від 
загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих та використаних для голосування; 
«ПРОТИ»-0%, «УТРИМАВСЯ»-0%. 

По питанню № 10:  Затвердження річного звіту Товариства за 2018 рік.  
Вирішили: Затвердити річний звіт Товариства за 2018 рік. 
Підсумок голосування: «ЗА» - 299 673  голосів акціонерів, що складає 100% від 

загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих та використаних для голосування; 
«ПРОТИ»-0%, «УТРИМАВСЯ»-0%. 

По питанню № 11 Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2018 рік з урахуванням 
вимог, передбачених законом.  

Вирішили: Чистий прибуток за 2018 рік у розмірі 2257тис грн. розподілити наступним 
чином: 5% направити до резервного капіталу Товариства, а інші 95% направити на поповнення 
обігових коштів. 
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Підсумок голосування: «ЗА» - 299 673  голосів акціонерів, що складає 100% від 
загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих та використаних для голосування; 
«ПРОТИ»-0%, «УТРИМАВСЯ»-0%. 

По питанню № 12: Про зміну типу Товариства. Визначення дати набрання чинності 
рішення про зміну типу Товариства. 

Вирішили: Змінити тип товариства з Публічного акціонерного товариства на Приватне 
акціонерне товариство. Зміни набувають чинності з дня державної реєстрації Статуту. 

Підсумок голосування: «ЗА» - 299 673  голосів акціонерів, що складає 100% від 
загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих та використаних для голосування; 
«ПРОТИ»-0%, «УТРИМАВСЯ»-0%. 

По питанню № 13 порядку денного:  Внесення змін до Статуту Товариства шляхом 
затвердження його у новій редакції. Визначення уповноваженої особи для проведення 
державної реєстрації Статуту Товариства. Визначення дати набрання чинності 
рішенням про внесення змін до Статуту Товариства. 

Вирішили: 1. Внести зміни до Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАВОД 
«ТЕМП» та затвердити нову редакцію Статуту АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАВОД «ТЕМП». 

2. Уповноважити Керівника Колеснікову Віту Вікторівну підписати від імені Товариства Статут 
у новій редакції. 

3. Доручити (з правом передоручення) Керівнику Колесніковій Віті Вікторівні здійснити всі 
необхідні дії щодо державної реєстрації Статуту. 

4. Зміни набувають чинності з дня державної реєстрації Статуту. 
Підсумок голосування: «ЗА» - 299 673  голосів акціонерів, що складає 100% від 

загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих та використаних для голосування; 
«ПРОТИ»-0%, «УТРИМАВСЯ»-0%. 

По питанню № 14:  Внесення змін до внутрішніх положень. Визначення дати 
набрання чинності рішенням про внесення змін до внутрішніх положень. 

Вирішили: 1. Внести зміни до внутрішніх положень Товариства шляхом затвердження їх у 
нових редакціях, а саме: Положення про посадових осіб, Положення про Виконавчий орган 
Товариства, Положення про Наглядову Раду Товариства, Положення про загальні збори 
акціонерів Товариства, Принципи корпоративного управління. 

2. Зміни набувають чинності з дня державної реєстрації Статуту. 
Підсумок голосування: «ЗА» - 299 673  голосів акціонерів, що складає 100% від 

загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих та використаних для голосування; 
«ПРОТИ»-0%, «УТРИМАВСЯ»-0%. 

По питанню № 15:  Про скасування внутрішнього положення "Про ревізійну 
комісію". 

Вирішили: Скасувати та припинити дію внутрішнього положення "Про ревізійну комісію".   
Підсумок голосування: «ЗА» - 299 673  голосів акціонерів, що складає 100% від 

загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих та використаних для голосування; 
«ПРОТИ»-0%, «УТРИМАВСЯ»-0%. 

По питанню № 16: Припинення повноважень та відкликання Правління, Наглядової 
ради та Ревізійної комісії Товариства.  

Вирішили: Припинити повноваження та відкликати Правління - Гецик Ольгу Олександрівну, 
Наглядову раду : Кравченко Олег Борисович, Муха Вiктор Борисович, Бiрюков Степан 
Сергiйович, та Ревізійну комісію – Лукошина Сергія Володимировича. 

Підсумок голосування: «ЗА» - 299 673  голосів акціонерів, що складає 100% від 
загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих та використаних для голосування; 
«ПРОТИ»-0%, «УТРИМАВСЯ»-0%. 

По питанню № 17: Обрання Наглядової ради Товариства. 
Вирішили: Обрати до складу Наглядової ради Товариства терміном на 3 років Муху Вiктора 

Борисовича, Кравченка Олега Борисовича, Бiрюкова Степана Сергiйовича.                               
Підсумок голосування: 

Кандидатура Кількість осіб, що 
проголосували 

Кількість набраних 
голосів 
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Рагозін Антон Олегович 3 299 673  
Кравченко Олег Борисович 3 299 673  
Бiрюков Степан Сергiйович 3 299 673  

 
По питанню № 18: Затвердження умов цивільно-правових договорів з членами 

Наглядової Ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди та визначення 
особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з ними. 

Вирішили: Затвердити умови безоплатних цивільно-правових договорів, що укладатимуться 
з членами Наглядової ради.  Уповноважити виконавчий орган Товариства підписати від імені 
Товариства договори з членами Наглядової Ради на період їх обрання 

Підсумок голосування: «ЗА» - 299 673  голосів акціонерів, що складає 100% від 
загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих та використаних для голосування; 
«ПРОТИ»-0%, «УТРИМАВСЯ»-0%. 

По питанню № 19: Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися 
Товариством протягом одного року з дня проведення Загальних зборів акціонерів 
Товариства, про характер правочинів та їх граничну вартість. 

Вирішили: Попередньо, терміном на один рік, до 26 квітня 2020 року, схвалити значні 
правочини, які будуть вчинятися Товариством, а саме, його Головою правління, у розмірі до 40 
000 000 (сорока мільйонів) грн. кожний. Характер значних правочинів: договори по 
будівництву; договори купівлі-продажу; договори поставки, договори банківського вкладу; 
інвестиційні договори; кредитні договори; договори страхування; договори поруки, договори 
банківської гарантії, інші договори, правочини, що відповідають предмету діяльності Товариства 
згідно Статуту та не суперечать чинному законодавству України. 

Підсумок голосування: «ЗА» - 299 673  голосів акціонерів, що складає 100% від 
загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих та використаних для голосування; 
«ПРОТИ»-0%, «УТРИМАВСЯ»-0%. 

 
 
 

 Голова лічильної комісії   підпис /Гецик О.О./ 
 
 
 
 
 
 «ПОСВІДЧУЮ» 
 Голова Правлiння 
 ПАТ «Завод «ТЕМП»   підпис /Колеснікова В.В./ 

 


