
ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ № 1 

НА ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО  

ТОВАРИСТВА «НАДЄЖДА» 

 
Дата проведення загальних зборів: Двадцять четверте квітня дві тисячі вісімнадцятого року 

Місце проведення загальних зборів: Україна, м. Кривий Ріг, вул. Олександра Станкова, 10, 
адміністративний корпус, 2-й поверх, зал засідань 

Час початку загальних зборів: 10 год.00 хв. 

 

Склад Тимчасової Лічильної комісії, яка здійснює підрахунок голосів на загальних зборах до моменту 

обрання лічильної комісії рішенням загальних зборів, затверджено Наглядовою радою Товариства. 

 

Голосування проводилось бюлетенем № 1 
 

Питання порядку денного, що винесене на голосування: 

Обрання голови та членів лічильної комісії загальних зборів Товариства. 

 

Проект рішення щодо питання порядку денного: 

Обрати лічильну комісію загальних зборів акціонерів Товариства у такому складі: 

Голова комісії – Бойко Наталія Миколаївна 

Член комісії – Репетило Марина Сергіївна 

Член комісії – Голубєв Ростислав Едуардович 

 

Підсумки голосування з питання, розраховані від кворуму, прийнятому за 100% 

Кількість голосів, що беруть участь у голосування 9 645 953 100% 

Голосувало «За» 9 645 953 100% 

Голосувало «Проти» 0 0% 

Голосувало «Утримався» 0 0% 

Не брали участь у голосуванні 0 0% 

Голоси, визнані недійсними під час голосування 0 0% 

 

Для прийняття рішення необхідно: проста більшість (50%+1) голосів від зареєстрованої кількості 

 

Прийняте рішення: Обрати лічильну комісію загальних зборів акціонерів Товариства у такому складі: 

Голова комісії – Бойко Наталія Миколаївна 

Член комісії – Репетило Марина Сергіївна 

Член комісії – Голубєв Ростислав Едуардович 

 

 

 

Голова Тимчасової Лічильної комісії Бойко Н.М. 

 

 

Член Тимчасової Лічильної комісії Репетило М.С. 

 

 

Член Тимчасової Лічильної комісії Голубєв Р.Е. 

 

 

 

 

 



ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ № 2 

НА ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО  

ТОВАРИСТВА «НАДЄЖДА» 

 
Дата проведення загальних зборів: Двадцять четверте квітня дві тисячі вісімнадцятого року 

Місце проведення загальних зборів: Україна, м. Кривий Ріг, вул. Олександра Станкова, 10, 
адміністративний корпус, 2-й поверх, зал засідань 

Час початку загальних зборів: 10 год.00 хв. 

Голосування проводилось бюлетенем № 2 
Питання порядку денного, що винесене на голосування: 

Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів Товариства. 

 

Проект рішення щодо питання порядку денного: 

Затвердити наступний порядок проведення Зборів: 

- основна доповідь з кожного питання порядку денного – до 10 хвилин; 

- питання, обговорення – до 5 хвилин; 

Питання доповідачам подавати лише в письмовій формі через секретаря Зборів. 

Голосування на Зборах проводиться виключно з використанням бюлетенів, форма та текст яких 

затверджені рішенням Наглядової ради Товариства. 

Одна голосуюча акція надає акціонеру (його представнику) один голос для вирішення кожного з питань 

порядку денного, винесених на голосування на загальних зборах. 

По всім питанням порядку денного загальних зборів (проектів рішень з цих питань), крім питання № 8, 

рішення приймаються простою більшістю голосів акціонерів (50%+1 голос), які зареєструвалися для участі 

у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій. По восьмому питанню порядку денного рішення 

приймається більш як 50 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості. 
Загальні збори проводити без перерви. Хід загальних зборів технічними засобами не фіксувати. 

 

Підсумки голосування з питання, розраховані від кворуму, прийнятому за 100% 

Кількість голосів, що беруть участь у голосування 9 645 953 100% 

Голосувало «За» 9 645 953 100% 

Голосувало «Проти» 0 0% 

Голосувало «Утримався» 0 0% 

Не брали участь у голосуванні 0 0% 

Голоси, визнані недійсними під час голосування 0 0% 

 

Для прийняття рішення необхідно: проста більшість (50%+1) голосів від зареєстрованої кількості 

 

Прийняте рішення: Затвердити наступний порядок проведення Зборів: 

- основна доповідь з кожного питання порядку денного – до 10 хвилин; 

- питання, обговорення – до 5 хвилин; 

Питання доповідачам подавати лише в письмовій формі через секретаря Зборів. 

Голосування на Зборах проводиться виключно з використанням бюлетенів, форма та текст яких 

затверджені рішенням Наглядової ради Товариства. 

Одна голосуюча акція надає акціонеру (його представнику) один голос для вирішення кожного з питань 

порядку денного, винесених на голосування на загальних зборах. 

По всім питанням порядку денного загальних зборів (проектів рішень з цих питань), крім питання № 8, 

рішення приймаються простою більшістю голосів акціонерів (50%+1 голос), які зареєструвалися для 

участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій. По восьмому питанню порядку денного 

рішення приймається більш як 50 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості. 

Загальні збори проводити без перерви. Хід загальних зборів технічними засобами не фіксувати. 

 

Голова Лічильної комісії Бойко Н.М. 

 

Член Лічильної комісії Репетило М.С. 

 

Член Лічильної комісії Голубєв Р.Е. 



ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ № 3 

НА ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО  

ТОВАРИСТВА «НАДЄЖДА» 

 
Дата проведення загальних зборів: Двадцять четверте квітня дві тисячі вісімнадцятого року 

Місце проведення загальних зборів: Україна, м. Кривий Ріг, вул. Олександра Станкова, 10, 
адміністративний корпус, 2-й поверх, зал засідань 

Час початку загальних зборів: 10 год.00 хв. 

 

Голосування проводилось бюлетенем № 3 
 

Питання порядку денного, що винесене на голосування: 

Звіт Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності за 2017 рік. Прийняття 

рішення за наслідками розгляду звіту Правління. 

 

Проект рішення щодо питання порядку денного: 

Взяти до відома (затвердити)  звіт Правління Товариства про результати фінансово-господарської 

діяльності за 2017 рік. 

 

Підсумки голосування з питання, розраховані від кворуму, прийнятому за 100% 

Кількість голосів, що беруть участь у голосування 9 645 953 100% 

Голосувало «За» 9 645 953 100% 

Голосувало «Проти» 0 0% 

Голосувало «Утримався» 0 0% 

Не брали участь у голосуванні 0 0% 

Голоси, визнані недійсними під час голосування 0 0% 

 

Для прийняття рішення необхідно: проста більшість (50%+1) голосів від зареєстрованої кількості 

 

Прийняте рішення: Взяти до відома (затвердити)  звіт Правління Товариства про результати фінансово-

господарської діяльності за 2017 рік. 

 

 

 

 

Голова Лічильної комісії Бойко Н.М. 

 

 

Член Лічильної комісії Репетило М.С. 

 

 

Член Лічильної комісії Голубєв Р.Е. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ № 4 

НА ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО  

ТОВАРИСТВА «НАДЄЖДА» 

 
Дата проведення загальних зборів: Двадцять четверте квітня дві тисячі вісімнадцятого року 

Місце проведення загальних зборів: Україна, м. Кривий Ріг, вул. Олександра Станкова, 10, 
адміністративний корпус, 2-й поверх, зал засідань 

Час початку загальних зборів: 10 год.00 хв. 

 

Голосування проводилось бюлетенем № 4 
 

Питання порядку денного, що винесене на голосування: 

Звіт Наглядової ради Товариства про результати своєї діяльності за 2017 рік. Прийняття рішення за 

наслідками розгляду звіту Наглядової ради. 

 

Проект рішення щодо питання порядку денного: 

Взяти до відома (затвердити)  звіт Наглядової ради Товариства про результати її діяльності за 2017 рік. 

 

Підсумки голосування з питання, розраховані від кворуму, прийнятому за 100% 

Кількість голосів, що беруть участь у голосування 9 645 953 100% 

Голосувало «За» 9 645 953 100% 

Голосувало «Проти» 0 0% 

Голосувало «Утримався» 0 0% 

Не брали участь у голосуванні 0 0% 

Голоси, визнані недійсними під час голосування 0 0% 

 

Для прийняття рішення необхідно: проста більшість (50%+1) голосів від зареєстрованої кількості 

 

Прийняте рішення: Взяти до відома (затвердити)  звіт Наглядової ради Товариства про результати її 

діяльності за 2017 рік. 

 

 

 

 

 

Голова Лічильної комісії Бойко Н.М. 

 

 

Член Лічильної комісії Репетило М.С. 

 

 

Член Лічильної комісії Голубєв Р.Е. 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ № 5 

НА ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО  

ТОВАРИСТВА «НАДЄЖДА» 

 
Дата проведення загальних зборів: Двадцять четверте квітня дві тисячі вісімнадцятого року 

Місце проведення загальних зборів: Україна, м. Кривий Ріг, вул. Олександра Станкова, 10, 
адміністративний корпус, 2-й поверх, зал засідань 

Час початку загальних зборів: 10 год.00 хв. 

 

Голосування проводилось бюлетенем № 5 
 

Питання порядку денного, що винесене на голосування: 

Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за результатами її діяльності в 2017 році. Прийняття 

рішення за наслідками розгляду звіту (висновків) Ревізійної комісії. 

 

Проект рішення щодо питання порядку денного: 

Взяти до відома (затвердити)  звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за результатами її 

діяльності в 2017 році. 

 

Підсумки голосування з питання, розраховані від кворуму, прийнятому за 100% 

Кількість голосів, що беруть участь у голосування 9 645 953 100% 

Голосувало «За» 9 645 953 100% 

Голосувало «Проти» 0 0% 

Голосувало «Утримався» 0 0% 

Не брали участь у голосуванні 0 0% 

Голоси, визнані недійсними під час голосування 0 0% 

 

Для прийняття рішення необхідно: проста більшість (50%+1) голосів від зареєстрованої кількості 

 

Прийняте рішення: Взяти до відома (затвердити)  звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 

результатами її діяльності в 2017 році. 

 

 

 

 

 

 

Голова Лічильної комісії Бойко Н.М. 

 

 

Член Лічильної комісії Репетило М.С. 

 

 

Член Лічильної комісії Голубєв Р.Е. 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ № 6 

НА ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО  

ТОВАРИСТВА «НАДЄЖДА» 

 
Дата проведення загальних зборів: Двадцять четверте квітня дві тисячі вісімнадцятого року 

Місце проведення загальних зборів: Україна, м. Кривий Ріг, вул. Олександра Станкова, 10, 
адміністративний корпус, 2-й поверх, зал засідань 

Час початку загальних зборів: 10 год.00 хв. 

 

Голосування проводилось бюлетенем № 6 
 

Питання порядку денного, що винесене на голосування: 

Затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік. 

 

Проект рішення щодо питання порядку денного: 

Затвердити річний звіт Товариства за 2017 рік. 

 

Підсумки голосування з питання, розраховані від кворуму, прийнятому за 100% 

Кількість голосів, що беруть участь у голосування 9 645 953 100% 

Голосувало «За» 9 645 953 100% 

Голосувало «Проти» 0 0% 

Голосувало «Утримався» 0 0% 

Не брали участь у голосуванні 0 0% 

Голоси, визнані недійсними під час голосування 0 0% 

 

Для прийняття рішення необхідно: проста більшість (50%+1) голосів від зареєстрованої кількості 

 

Прийняте рішення: Затвердити річний звіт Товариства за 2017 рік. 

 

 

 

 

 

 

Голова Лічильної комісії Бойко Н.М. 

 

 

Член Лічильної комісії Репетило М.С. 

 

 

Член Лічильної комісії Голубєв Р.Е. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ № 7 

НА ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО  

ТОВАРИСТВА «НАДЄЖДА» 

 
Дата проведення загальних зборів: Двадцять четверте квітня дві тисячі вісімнадцятого року 

Місце проведення загальних зборів: Україна, м. Кривий Ріг, вул. Олександра Станкова, 10, 
адміністративний корпус, 2-й поверх, зал засідань 

Час початку загальних зборів: 10 год.00 хв. 

 

Голосування проводилось бюлетенем № 7 
 

Питання порядку денного, що винесене на голосування: 

Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2017 рік. 

 

Проект рішення щодо питання порядку денного: 

18 096 тис. грн. результату 2017 року спрямувати у нерозподілений прибуток. 

 

Підсумки голосування з питання, розраховані від кворуму, прийнятому за 100% 

Кількість голосів, що беруть участь у голосування 9 645 953 100% 

Голосувало «За» 9 645 953 100% 

Голосувало «Проти» 0 0% 

Голосувало «Утримався» 0 0% 

Не брали участь у голосуванні 0 0% 

Голоси, визнані недійсними під час голосування 0 0% 

 

Для прийняття рішення необхідно: проста більшість (50%+1) голосів від зареєстрованої кількості 

 

Прийняте рішення: 18 096 тис. грн. результату 2017 року спрямувати у нерозподілений прибуток. 

 

 

 

 

 

Голова Лічильної комісії Бойко Н.М. 

 

 

Член Лічильної комісії Репетило М.С. 

 

 

Член Лічильної комісії Голубєв Р.Е. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ № 8 

НА ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО  

ТОВАРИСТВА «НАДЄЖДА» 

 
Дата проведення загальних зборів: Двадцять четверте квітня дві тисячі вісімнадцятого року 

Місце проведення загальних зборів: Україна, м. Кривий Ріг, вул. Олександра Станкова, 10, 
адміністративний корпус, 2-й поверх, зал засідань 

Час початку загальних зборів: 10 год.00 хв. 

 

Голосування проводилось бюлетенем № 8 
 

Питання порядку денного, що винесене на голосування: 

Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством 

протягом одного року з моменту прийняття такого рішення Загальними зборами. 

 

Проект рішення щодо питання порядку денного: 

Надати попередню згоду на укладання Правлінням Товариства значних правочинів, предметом яких є 

постачання продукції Товариства, придбання сировини, енергоносіїв, основних засобів з метою забезпечення 

господарської діяльності Товариства, а ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого 

правочину, перевищує 25 відсотків, але не більше 100 відсотків вартості активів за 2017 рік. 

 

Підсумки голосування з питання, розраховані від загальної кількості голосуючих акцій (9 646 345 шт.) 

Кількість голосів, що беруть участь у голосування 9 645 953 99,996% 

Голосувало «За» 9 645 953 99,996% 

Голосувало «Проти» 0 0% 

Голосувало «Утримався» 0 0% 

Не брали участь у голосуванні 0 0% 

Голоси, визнані недійсними під час голосування 0 0% 

 

Для прийняття рішення необхідно: проста більшість (50%+1) голосів від загальної кількості голосуючих 

акцій 

 

Прийняте рішення: Надати попередню згоду на укладання Правлінням Товариства значних правочинів, 

предметом яких є постачання продукції Товариства, придбання сировини, енергоносіїв, основних 

засобів з метою забезпечення господарської діяльності Товариства, а ринкова вартість майна, робіт або 

послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків, але не більше 100 відсотків вартості 

активів за 2017 рік. 

 

 

 

 

 

Голова Лічильної комісії Бойко Н.М. 

 

 

Член Лічильної комісії Репетило М.С. 

 

 

Член Лічильної комісії Голубєв Р.Е. 

 


