
ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ 
на річних Загальних зборах акціонерів 24.12.2020 року 

Публічного а1�ціонерного товариства "КИЇВПРОЕКТ" 
(ідентифі1шційний код 04012780) 

Шановні акціонери! 

24 грудня 2020 року о 12:00 за адресою: м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 16-22 (2-й поверх, 
актовий зал ПАТ «КИЇВПРОЕКТ») відбулися річні Загальні збори акціонерів Публічного 
акціонерного товариства «Київпроект». 
Відповідно до вимог ст.45 Закону України «Про акціонерні товариства» та п.9.28 Статуту ПАТ 
«Київпроект» доводимо до Вашого відома підсумки голосування акціонерів за питаннями 
порядку денного. 

1. З ПИТАННЯ 1-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО:
Обрання лічильної 1-:омісії.
Прое1п рішення:
Обрати на строк до завершення загальних зборів лічильну ком1с1ю у складі Князєва Юрія 
Віталійовича, Приймак Світлани Василівни, Федорюк Наталії Григорівни.
Підсумки голосування:
ЗА" - 5 769 756 голосів, що становить І 00% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися 
для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.
"ПРОТИ" - О голосів, що становить О% від кілt,кості голосів акціонерів, які зареєструвалися для 
участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.
"УТРИМАВСЯ" - О голосів, що становить О% від кількості голосів акціонерів, які 
зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних 
акцій.
Не брали участь у голосуванні -О голосів, що становить О %  від кількості голосів акціонерів, які 
зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних 
акцій.
За бюлетенями, визнаними недійсними - О голосів, що становить О% від кількості голосів
акціонерів, які зареєст_рувалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих 
простих іменних акцій. 
Прийняте рішення: 
Обрати на строк до завершення загальних зборів лічильну ком1с1ю у складі Князєва Юрія 
Віталійовича, Приймак Світлани Василівни, Федорюк Наталії Григорівни. 

2. З ПИТАННЯ 2-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО:
Про обрання Голови та Секретаря загальних зборів.
Прое1п рішення:
Обрати Головою загальних зборів Гуцало Павла Сергійовича, Секретарем загальних зборів - 
Шпак Аллу Іванівну.
Підсум1ш голосування:
ЗА" - 5 769 756 голосів, що становить І 00% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися 
для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.
"ПРОТИ" - О голосів, що становить О% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для 
участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.
"УТРИМАВСЯ" - О голосів, що становить О% від кількості голосів акціонерів, які 
зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних 
акцій.
Не брали участь у голосуванні -О голосів, що становить О %  від кількості голосів акціонерів, які
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зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних 

акцій. 

За бюлетенями, визнаними недійсними - О голосів, що становить 0% від кількості голосів 

акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками rолосу•очих 

простих іменних акцій. 
Прийняте рішення: 
Обрати Головою загальних зборів Гуцало Павла Сергійовича, Секретарем загальних зборів - 

Шпак Аллу Іванівну. 

3. З ПИТАННЯ З-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО:
Про затвердження регламенту роботи загальних зборів.
Проект рішення:
Затвердити наступний регламент роботи загальних зборів:
- для доповіді з питань порядку денного - до І О хв.
- для виступів при обговоренні - до 3 хв.

Голосування на загальних зборах проводяться з використанням бюлетенів для голосування за 
11ринципом одна голосуюча акція - один голос, крім кумулятивного голосування.

Підсумн:и голосування:
ЗА" - 5 769 756 голосів, що становить І 00% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися
для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.
"ПРОТИ" - О голосів, що С1'ановить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для
участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.
"УТРИМАВСЯ" - О голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які
зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних
акцій.
Не брали участь у голосуванні -О голосів, що становить О% від кількості голосів акціонерів, які
зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних
акцій.
За бюлетенями, визнаними недійсними - О голосів, що становить 0% від кількості голосів
акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих
простих іменних акцій.
Прийняте рішення:
Затвердити наступний регламент роботи загальних зборів:

- для доповіді з питань порядку денного - до І О хв.
- для виступів при обговоренні - до 3 хв.

Голосування на загальних зборах проводяться з використанням бюлетенів для голосування за
. . 

,1ринципом одна голосуюча акц1я - один голос, кр1м кумулятивного голосування.

4. З ПИТАННЯ 4-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО:
Про прийняття рішення за наслідн:ами розгляду звіту Нагшщової ради Товариства за 2019
рік.
Прое1п рішення:
Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2019 рік.

Підсум1.:и голосування:
ЗА" - 5 769 756 голосів, що становить І СЮ% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися
для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.
"ПРОТИ" - О голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для
участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - О голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які
зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних
акцій.
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Не брirли участь у голосуваrrr-ri -0 голосiв, tllo становиr,ь 0 % вiд ttiльttостi голосiв акцiонерiв, якi
заресструI]алися для уrlдg,,,1 у загальних зборах та с власниками голосуюLIих просl,их iменних
аr<цiй.

За бюлетенями, визна}Iимl,t tlедiйсtIими - 0 голосiв, lllo стzlновить 0О/о вiд кiлькостi голосiв
акцiонерiв, якi заресструваJIисrt /{ля учасr,i у загальних зборах та с власниками голосуючих
простих iменгlих акцiй.
Прийняте рiшенrIяl:
За,гвердити звiт Наглядовоi ради 

'I'овариства за2019 piK.

5. З ПИТАННЯ 5-ГО ПОРЯДКУ ЩЕННОГО:
Про прийllяття рiшеrtня за наслiлками розгляду звi,ry диреltтора Товариства за 2019 piK.
Проект рiшення:
Затвердити звiт Щиректора Товариства за 20l9 piK.
Пiдсумltи голосуван}rя :

ЗА" - 5 769 756 голосiв, що стаlIови,l,ь l00% вiд l<iльl<остi голtlсiв акцiонерiв, якi зарееструвалися

лля участi у загальних зборах,Iа е власIIиками голосуючих простих iменних акцiй.
"ПРоТИ" - 0 го-rtосiв, що стаtlовить 0о% вiд l<iльl<ос,гi голосiв акцiонерiв, якi зарееструвалися для

участi у загальних зборах,гil с l]Jlt,lсIlиками голосуlоtlих простих iмеtlних акцiй.
"У'l'РИМАВСЯ" - 0 t,oltociB, ll{o cl,alloBи,I,1,0% Bi:t кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi
зареес,грувалися для учас,l,i у зI]I,аJIьtlих зборах,I,а с влаOниками голосуюLIих простих iменних
аrtцiй.
Не бра;rи yttacl,b у l,oлocyBarlrri - 0 го.llсtсitз, ttlo c,I,t,lllol]иr,b 0 о% Bi71 l<iльl<ос,гi голосiв акцiонерiв, якi
заре(]с,груl]аJlисrI 21.1lя учас,гi у:]агчlльtIих зборах та с вJIасниI(ами гоJlосуIочих простих iменних
акцi й.

За бtо.llе,t,еllrlI\4и, визнаlIими rlедiйсtlипли - 0 голосiв, tl{o становить 0% вiд кiлькостi голосiв
акцiонерiв, яtсi зirреес,грувалися для участi у загаJIьних зборах та € власниками голосуючих
IIростих iменних акцiй.
[I рийIlя,ге рiшrсlllrя :

За,гверли,r,и звiт /{иреlt,гора '|'оварис,1,1]а за 20l9 piK.

6. З ПИТАННЯ 6-ГО ШОРЯllКУ l(ЕННОГО:
[Ipo зtt,гвердження рiчtltlго звir,у Товарис,tl}а за 2019 piK.
Прсlеlст рiшенrlя:
Затвердити рiчний звi,г, Bl,oмy LIислi, рiчну фiнансову звiтlliсть Товариства за 20l9 piK.

Пiлсумlси голOсуваII ttfl :

ЗД" - 5 769156 го.llосitз, l]io c,l,ilIlol]tl,r,b l00% Bi/( t<iзlьl<ос,гi гсlлс,lсiв aKrlioHepiB, яl<i зарееструвалися

лJlя уqпg,,,1 у заI,аJlьIIих збоlltiх,I,tl с ljJltlсIIиI(аN4и I,оJIосуIоtlих простих iменних аr<цiй.

"llРО'l'И" - 0 го:tосiв, lIlo с,гаII()вtr,гь 0%о Bi21 lti,lrькос,гi голосiв аtсцiоrrерiв, яt<i заресструвалися для

участi } l}itг?льних зборах,I,а с l]JIасlIика]\4и I-олосуtоLlих простих iменних аrtцiй.
"Уl'РИМАВСЯ" - 0 голс,tсiв, ulо стаtIоl]иl,ь 0% вiд кiлькостi голосiв аrtцiонерiв, якi
зарееструвалlися дляI y.lacTi у :]агаJlьtIих зборах l,а с власниками голосуючих простих iменtlих
акцi й.

lIe бра.lIи у.Iзс,гь у гoJlocyt]ilrrrli -0 голосiв, I]{o с,I,аlIовить 0 о% вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi
заресструвалися /lля уLlлg,,,1 y,Jal,?lJIbll14x зборах,га с влас[Iиками голосуючих простих iменних
акцiй.
За бlоltе,r,енями, визI]аIlими ttедiйсними - 0 голосiв, що становить 0% вiд кiлькостi голосiв
акцiонерiв, якi заресструваJlися лrlя участi у загальних зборах та с власниками голосуючих
простих iмеllгlих акцiй.
fllrийllяr,е рiшення:
Заl,верllиr-и рiчний звi,r, в T,oj\4y lIисJIi, рiчну dlillarrcoBy звi,I,нiсть Товариства за 20l9 piK.



7. З ПИТАННЯ 7-ГО ПОРЯДКУ ЩЕНItОГО:
IIро розподiл прибу,гку'Говарисl-ва за 2019 piK.
fIpoeKT рiшення:
Чистий прибу,гок, отриманий'I'овариством у 20l9 porli, в розмiрi |728 тис, грн. залишити
rlерозllодiлеFIим.
IIiдсумки I,oJIocyBaIl tIrt :

ЗА" - 5 769 756 1,o.1tociB, шlо сl,zltlовить l0()% вiд l<i.llbl<itc,t,i гtl.1lосiв ztt<tlioltcpiB, яll<i заресс,Iрувалися
для учас,ri у загальних зборах l-а с BJIacIlиI(aMI,I I,oJIocyIOtI их Ill)ilсl-их iмегtllих itlcItiй.
"ПРОТИ" - 0 голосiв1 l_t{o с,гаIlоtзи,rь()Оl,, Bi21 Ki.llbltoct,i t,o.1tt,lcill at<tliotlepiB, яl<i заресструвалися для
участi у заI,альних зборах та с власIlиl(ами гоJlосуIоtl их IIрос,I,их iмеtlttих ar<rli й.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосiв, шцо c],alIoBI,ITь 0% Bi,lt lti.ltbKoc,T,i голсlсiв аr<цiоltерiв, якi
ЗаРеССтРУвалися для yrlnq,],i у загальIIих зборах,га с I}JlасIIиI(аlми I,oJlocytotIиx простих iменних
акцiй.
FIe брали участь у гоJlосуваннi -0 го.llосiв, шlо сl,аI]ови,гьOО/о lзiд ltiльltостi го.llосiв акцiоtlерiв, якi
заресструвалися для учас,ri у загальних зборах та с вJIасItиками I,oJlocyloчиx простих iменних
акцi й.

За бюлетенями, визIlаними недiйсними - 0 голосiв) Ltlo с,гаIловиl,ь 0% вiл lci.ltbKoc,ri голосiв
акцiогIерiв, якi зарееструвалися д1.1tя учас,гi у заI,аJIьlIих збоllах ],а с влtlс}lиками голосуtоtIих
Ilростих iменt-lих акцiй.
Прийrlяте рiшення:
Чистий прибу,гок, оr,римагlий Товzrриством у 20l9 porli, в розмiрi |728,rис. грt]. залишити
нерозподiленим.

8. З ПИТАItНЯ 8-ГО ПОРrIДКУ д\F)IIIIОГО:

Про схвалелllIяl рiшенtlя Ilal,.ilяl/loBcli I)IUI1,I IIр0 обllаllllя il}//lи,|,opil 'I'oBap1,1c,l,Bir.

Проек,г рiшення:
Схвалити рiшення Наг.ilяlдlовоТ ради про обраlrlIrI ауllитором /lля проt]сдеIlIIя аудиту рiчгlоi
фiнансовоТ звiтностi Г]Аl' (КИТВП РОЕК1') за 2019 piK Товарис,гва з обмеiltеною
вiдповiда;lьгtiстю (КИiВАУДИТ) (iлентифiкацiйrIий Ko/l 0l2045 l 3, вItлtочеIlс до роздi.lIу
кСуб'екти аулиторськоТ дiяльнос,ri, якi MaloTb право гlроволити обов'язковий аудит фirlаllсовоТ
звiтностi гliдгlрисмств, що с,ганоtsлять суспi.llьttий ittтcpec> Рссс,гру аули,горiв та субсктiв
аудиторсьItоТ дiял brlocTi).
Пiдсумки голосуваItня :

llЗАll 
- 0 голосiв, що становить 0О% вiд tti.itbl<oc,гi гсlлосiв aKtliottc;liB, яttсi за;lссструвалися для учпgri

у загальних зборах та с власниками гоJIосуючих простих iмеtlttих arcltiй.
"ПРОТИ" - 0 го:tосiв, що стаtIовить 00% вiл кiльl<ос,гi го.llосiв акцiонерiв, яtt<i зарссструвалися дJlя

участi у загаJtьних зборах ,га с I]JIасIlиками голосуlоtlих прос,гих iмелttlих аttцiй.
"У'ГРИМАI]СЯ" - 0 гсlлоси.lIlo с],аIIоl]и,l,ьOО/о Bill lti"rtькtlс,гi гtlлtlсiв alttцiolIelliB. якiзаресс,I,руtsалися
дJlя уLlдgr,1 у заI,аJiьIlt|х:збоllах,I,il с I]Jlulcll14l(al\,l и I,oJI()c)/ltltI их IIl)ос,],их iлцсlltlих аl<lцiй.

Не брали учас,гь у t,олооуваlrнi '. 5 769 756 l,cl.1tocitз, lll() с,I,itIIовить l00% вiл t<iльltсlст,i го.llосiв
акцiонерiв, якi заресструвалl4сrl лля yllacтi у зага"llьttих зборztх,I,а с власlIиками голосуючих
простих iменних акцiй.
За бю;lе,генями, визнаними недiйсними - 0 голосiв, tцо становить 07о вiд кiлькостi голосiв
акцiонерiв, якi зареес,груваJIися дJlя ytlng,.i у загальних зборах та е власниками голосуючих
простих iменних акцiй.

Рiпrення не прийlIяr-о.

9. З ПИTАНtlrl 9-ГО ПОРЯЛКУ IIEHIJOI'O:

4



Про cxB:lJlel{ttrl правочинiв, вtII{нсних Товарис,гвом, та попереднс надання згоди на
вtIи нен HrI знtlчн их п рtltзt1.1 ин iB.
Проект рiшеllня:
Схвit.ltи,I,и ttac,гytIlti :зttачlti rIравоLIиIlи, B.tиIteIti 'l'оварис,гвом у перiод з березня 2019 року по

)I(oBl,ellb 2020 року, а саме:

l,l. догilвtlри ,l,il yci lto:ta,l,KtlBi уt,tl21и ло lIих, ук.ладенi з Приваr,ним lliлприемством Т!С
(IlЕП'|'УII> (iдентис|liкачiйний кол lоридичIlоТ особи ЗбЗ52З41) щодо закупiвлi матерiалiв для
гlотоLlIIого ремоII]-у не)килих примittlегlь в булiвлi Публiчгlого акцiогlерного товариства
(КИIВПРОЕItТ) по вул. Богдаtrа Хмельлlицького, буд. |6-22, на загальну суму 20 000 000,0
(Щвалця,гь Mi.lrbйorriB) грII. cTaI]oM на 20.10.2020 року та надати згоду на укладення в подальшому
/1олzlтI(овI,1х уго/{ /lo tiих 21oI,oBopiB;
1,2.лоr,овори ,I,a ),ci lttl/(аr,коtзi уI,о/lи /lo lIих, уклалегli з 'I'овариством з обмеженою

вillIltltзi/lа.llt,Itiс,гlо KCI]'l БУll llЕt]t]JIOIlMl]l I't') (iдеrrти(liкацiйrrий код tоридичноТ особи
420724l[l) щоrю виI{онаIiItя гti2lря7lttих робir, в булiвлi Гlублi.rного акцiонерного товариства
(I{ИIBIll)OBl('I') Ilo ByJl. Богдаrlа Хмельгlицького, буд. |6-22 заrальна сума яких станом на
20.10,2020 року стаI]ови,гь 8 280 000,00 (BiciMr мiльйогtitз двiсr,i вiсiмдесяттисяч) грн.
Пiдсумки гоJIосуl]аIIня :

l!ЗАl| 
- 0 1,ol,IociB, l1lo с,гановить 0% вiд кiльtсосr,i гсlлосiв акцiонерiв, якi зарееструвалися для участi

у загальLtих зборах та с I]JIас}IиI(ами гоJIосуIоLIих lIростих iменних акцiй.
"Г|РОl'И" - 0 г,о.llсlсiв, що с,I,а[lовит,ь 00lо вiд tti.ltbttoc,гi голосiв акцiонерiв, якi зарееструвалися для
y.lacTi у загаJlьних зборах,га с власIlиками голосуючих простих iменних акцiй,
"УТРИМАВСЯ" - 0 l,олоси, що с,гановитьOО/о вiл кi.ltькос,гiголосiв акцiонерiв, якiзаресструвалися
для участi у загальних зборах та с власIlиками голосуIочих простих iменних акцiй.
Ile брали участь у голосуваlIlti - 5 769 75б голосiв, що становить l00% вiд кiльl<остi голосiв
акцiонерiв, якi зарееструвалися для участi у загальних зборах та е власrIиками голосуючих
простих iменttих акrtiй.
За бlолет,еllrIми, визtIаI]ими гlелiйсrtими - 0 r,олосiв, II{о становить 0О/о вiд t<iлькостi голосiв
artLliolrepiB, яrсi заресс,i,руt]t,lJlися /lJlя уч{]g,,,1 у:]аl,альIIих зборах та с власниками голосуючих
простих iмеttttих акцiй.

Рirrlенняl нс гlрийl ня,гtl.

10. З ПИТАI{НrI 10-ГО ПОРЯДКУ IЕIII-IОГО:
Прсl пtlпсредt{€ trадаI{нrI зго/ци tla вtIиllенttя зtIаtIних правс_l.tинiв.
Пр<lект рiшеlllля:
l. ПоlIередtlьо IIада,ги зголу tla вчиIlеljtля у r,epMiH до 30.1|.202l року Товариством значних
правочигtiв щодо реr<огrструrсцiТ майнового комплеl(су Булiвлi кItиТвпроект> пiд
багагофуttкLliональltий KoMIIJlel(c IIо вул. Богдаtlа Хме.llьницького, l6-22, у lllевченкiвському
райоlli м. ltисва, tцо lIале)(ить 'I'овариству, в тому числi, але не обмежуIоtlись цим, укладання
21ot,oBopiB, ttов'яI:]аних iз учас,гtо у бу.цiвниrцгвi, передачею функцiй замовника будiвництва,
договори I,еtIерального rriлряrлу, субпiдряду, :закугliвлi ,га на IIостачання, на виконан}tя
сгIецiа;tiзоваI-rих робir,, робi,г з ItayкoBo l,ехгliчного супроволу, створеFIIIя проект[IоТ r,a гlроектно-
l(ошторисноТ докумен,гаlliТ, ,га itlttli l1оI,овори, itlвестиtti йних договорiв, договорiв про спiльну
дiя"пьttiсr,ь у булiвrlицr,вi, логоворiв т,а правtl.tинiв, укладенFIя яких гlередбачено ЗУ кПро
(litlаltсово-ttредlи,гlli мехаttiзми i уlrравлiнltя мttйном при булiвtlицтвi житла та операцiях з

ltepyxoMic,t,Itl>, лоr,оворiв cIlprlMoBilIlиx lIa t<уllitз.lttо/гtролаiIс об'сктiв нерухомого майна та
майнових прав IIa TaKi об'скти Iiерухомого майllа (генеральнi угоди про фiнансування
булiвнич,гва, логовори Ila орI,аtliзацirо ,га Ilроl]еденнrI еJIек,Iронних аукцiонiв з продажу майна,
майltових прав, itlltlих ToBapiB, забезпе.tення укладення, обiгу та облiку деривативiв, (lорварлнi
коI,tтракти, аукцiоннi овiдоtlтва про фак,г укладення форвардного KoHTpaI(Ty (деривативу), заявки
на органiзацiю т,а провелеltllя електронного аукцiону з продажу майна, майнових прав, iншlих



ToBapiB, забезr]ечення уI(ладення, обiгу т,а облiку;lеривir,гивiв, /1оговори купiвлi-продажу
форварлlrого контракту (дерива,гиву), ак,ги гlре2l'явлеlItlrl /1о виI(оIlаIlrIя форвардного контракту,
,га iншi документи, що гlередба.tенi вllу,грiпltliмtи поло)l(еllliями оргzlltiзаr,ора ,горгiвлi, договори
купiвлi-про/lаlltу маЙнових прав, логовор14 вi2lс,гуллсlltIя IlpaB ,га сlбов'язкiв (замiгlу с,горони),
тощо), розподiл плошl у об'ск,гах HepyxoMoI,o майttit,21сlгсlвсlрitз пов'язаIIих i:з за"пученням
iнвестицiй дрtя здiйснення рекоtIс,груI<lцii'будiвrri, IIаIlраl]JIсrlих Ila отримzlIIttя Товариством
грошrових l<ошт,iв (логовори позиl(и, кре2lи,глri l1оговорl,],гошlо), a,I,aI(o)I( пllаво.lиtliв по
забезгlечеrлнIо виl(онання '['овариствOм своТх зобоI]'rl:]ttlIL :}а уI(ла/lеIi14ми /lоговорами (лоl,овори
позики, застави, Ilоруки, iгlоl,еltи, кре2lи,гнi iгlоговори, T,clIt1o), логовор14 купiв.lri-гrролаrttу tliнних
паперiв, доI,овори вiдс,гугlлеllня прав I]имоги, граIIиLItiоI() сукупtIоtо Bapтic,rKt BiciM мi.llьярлiв
гривеIIь за цirlоtо та I{a умовах визtIаtIеtIих на власrtий розсу/l llиреlfl,Oра 1'оварист,вtt,
2. 11адати дозвiл диреl<тору'I'оварис,l,ва IIа llcpcllopylleIIIIrI l]Ll иlIсtItlrI (BttltoltattttяI) вiд iмегli
Товарисr,ва за:]IlаLlеlIих l]1.1ll(c IIpaI](1,1ttttitl.,]zl y]\'loI]tl ()/\cl))I(aIIIIrI ilo,}BOJI)/ Bi71 I[аl,.ltя7lсlвоТ ради
'rоварисr,ва.

Пiдсуплки гоJIосуваrI ня :

"ЗА" - 0 голосiв, що с,гаItови,гь 0% вiл tci.ttbt<clc,ri го.llt,lсiв aI<I1icltlcpiB, яtti зzlllессl,руваJl исrI для y.tacTi

у загалыiих зборах та е BJIacIlиI(aM}.I l,олосуlоtlих простих iMe ltttих акцiй.
"ГIРОТИ" - 0 голосitз, Iло ст,аlIови,гь 0(% Bi71 tci.ltbtcclc,гi гс1.1tосiв at<tlitlttepiB, яtсi зареtlсl,рувалися лJIя

учасr,i у загальних зборах та с вJIасIIиl(tlми l,oJlocyloltиx прос,гI4х iмеltttих акцiй.
"УТРИМАВСrl" - 0 гоlIоси, ll.to с,гаlIови,гь 0% вiд1l<i.ltbl<clc,гi го.ltосiв акtцiоtlерiв, якiзарсеструвалисrI
для учас,гi у загальних зборах та с вJlасtIиками голосуIоtI их простих iмеrlIlих акцiй.
Не брали участь у голосувагIrri - 5 769 756 голосiв, ltцo с,lаlllовиr,ь l00% вiд_1 tti.ltbKocT,i l,олосiв
акцiонерiв, якi заресструвалися лJIя ytl2a,a1 у загаJlьtlих зборах,I,а с вJlасIlикilми гоJIOсуIоLl1,1х

простих iменних акцiй.
За бюлетеI,Iями, визIJаними нелiйснип,tи - 0 голсlсiв, шlо с,гаIIови,l,ь 0О/о вiд кiльt<ос,гi голосiв
акцiогlерiв, яt<i заресструваJlися llJlя ytlng,,,1 у заl,аJlьIIих зборах,I,а с власlIиI(аN,Iи гоJlосуIоtIих
IIростих iменlлих акцiй.

Рiшенllя не ltрийнято.

11. З IIИТ'АtItIЯ 11-ГО ПОРrtДКУl{ЕII[IОr'О:
[Ipo вllесеtllrя зMiIr до Ст,ат,ут,у T'trBaprtc,1,l}a II1.IIrlxo1\,l I}I,II(JI:ulcllIIrt йtll,t) в lltlBiii редакlцii.
fIpoeKT рiшення:
1) Внести т,а за,гвердит,и змitlи до Стаl,уту'Говарис,гваl tllJlяхом виI(JIаllенIIяt його в ttовiй редакцii.
2) Уповноважити директора Товарис,гва пiдlпIасатлt Cl,aтyT 'l'овариства в новiй редакцiТ та
забезгlечити проведення державноТ ресстрацiТ новоТ ре2даrсцiТ Стат,у,гу Товариства (з правом
передору.Iен ня).
Пiдсумклl голосування :

ЗА " - 5 7 69 7 56 голосiв, tцо становить l 00% Bi21 кiл bl<clcT,i гсlлосiв al<I1io l tep iB, яt l<i зарссструвал ися
для участi у загальних зборах,га с власlIикаNIи голосу}очих ltpoc,Il,Jx iмеttItих акцiй.
"ПРОТИ" - 0 голосiв, lцо стаIlовиlъOО/о вiд кiльl<ос,гi гсlлосilз aKrlioHepiB, tlKi :заресструвалися для
участi у загальних зборах та е вJIасIIиI(ами голосуIоtlих гlростих iмелtltих аrtцiй.
"УТРИМАВС]Я" - 0 го.llосiв, Lllo с,гаIlови,гь 0% Bizt ltiльltосr,i го;tосiв акцiоlrерiв, якi
заресструвалися д.ltя участi у зчlгаJlыI}lх зборах та с вJIаоrILlками гоJlосуIочих простих iменtlих
акцiй.
I-1e брали yLIacTb у I,oJIocyBa1,1lli --0 l,cl.ltr)ciB, IltO с,гr:lIIоt]и,l,ьOО/о lзi71 lti.ltьltсlс,гi го.ltосiв aKt,цiottepiB, якi
заресструваJIися lUIя уLlдg,r,1 y:]tlt,ilJl1,IIиx зборах,гtl с вJIасII14l(alN4и I,oJlocytotIl4x Ilростих iмtсtIlIих
акцi й.

За бюлеr,еIJям1,1, визtlаllLIми lleдiйclll,tMl,t - 0 I"cl.1lctciB, ttltl ст,ztllовиl,ь 0Yо Bilt ltiлькос,гi голосiв
акцiонерiв, якi зареесl,рувалися для учас,гi у загальlIих зборах та с влzlсниl(ам14 I,oJlocyloLlиx
просT,их iмеrlних акцiй.



Прийняте рiшення:
l) Внести тазатвердити змiни до Статуту Товариства шляхом викладення його в новiй редакцiТ.
2) УповгlоваI(ити директора Товариства пiдписати Статут Товариства в новiй редакцiТ та
забезпе.tити проведеlIIIя дер)(авllоТ ресстраrцiТ новоТ релакчiТ С,гатуту Товариства (з правом
llередору.lсtl ttя).

12. З ПИТАНIlЯ 12-ГО rIОРЯ/ЦКУ fllННОГО;
Про внесення змiн до rзlIyTpiultlix Irt1.lloжellb Товариства шляхом викладання ix в новiй
редакцiТ.
Проект рiшеIlrIя:
l) Внести та затверди,ги змittи до IIоло)кень кПро загальнi збори акцiонерiв>, <Про Наглядову
раду) lllJlяхоN4 викJIа.цсIlня Тх в ttовiй релакцiТ.
2) Угrовirова)I(иl,и лиреt(l,орzl'Говариства I-уtцало l-LC. пiдписати поло)I(ення кПро загальнi збори
акцiоtrерiв>, кГlро Наглялову ра/lу) в lIовiй редакцiТ,
П iлсумки г()лосуваI{ня :

ЗА" - 5 76L) 156 голосiв, ш{о cl,allol]иr,b l00% вiд t<iльlсостi голосiв акцiонерiв, якi заресструвалися
для yLlna,,,i у загальних зборах та с власниками голосуюLlих простих iменних акцiй,
"ПРОТИ" - 0 го.lItlсiв, lllo становить 0Оlо вiд t<iльliостi голосiв акцiонерiв, якi заресструвалися для

учас,гi у загальних зборах,га с I]JIасIIикаN4и I,оJIосуIочих простих iменних акцiй.
"У]'РИМДВСЯ" - 0I,о.ltt,lсitз, tllo с,га}l()виl,ь 0% вiдt tсiлькос,гi голосiв акцiонерiв, яl<i

заресс,гр)/l]аJIися /],JIя 1zrlдa,,,1 у заl,аJIьIIих зборах,гil с власtIиI(ами голосуючих простих iменних
акцiй,
I-1e браrrи yLIacTb у 1,oJIocyl]arrlri -0 t,{1.1lc,lciB, lllo с,гановить 0 о% вiд tсiльtсостi голосiв акцiонерiв, якi
заресс,l,руl}аJlися llJIя уLlпс,,,i у загаJIьliих зборах та с власниками голосуючих простих iменних
акцi й.

За бюлетеtIями, визнаIlими ttелiйсttими - 0 го,посit], lцо становить 0% вiд кiлькостi голосiв
аltцiонерiв, яt lci заресс,груI]аJIисrl /UIrI учас,t,i у зага.llьIlих зборах,га е власниками голосуючих
простих iмеltних акrtiй.
Прийllяr,е рiшlеllllяl :

l) Внести та затверди,ги змiltи ло tloJlox(eltb кПро загальIti збори акцiоrlерiв>, <Про Наглядову
раду) шJIяхом викJIадеLIня Тх в новiй редакцiТ.
2) УгlовIrова)I(и,ги диреш,ора Товарисr,ва Гучало П.С. пiдписати поло}ltення кПро загальнi збори
акцiонерiв>, KIlpo Ilаr,.гrялову раду) в гtовiй редаr<цiТ.

13. З ПИ'ГАtII{Я 13-t'О tlОl'ЯДКУ оЩЕННОГО:
Про приIlиIIеIIIlя пoB}Iol}llя(cllb .I.1teHiB I{аг.lIядовоТ ради Товариства.
Проект рilшеtlllя:
П ри п и t t иr,и по l]tlo Ba)l(el t t tя ч.ltсr t i в [ I агля/tовоТ ра:tи Товариства:
- Свирили O;rcci МиколitТвни
- Ху,,lсlлil,"t Аttни [}аrrерii'вrrи
- Музири В;tадис.ltztва Во,гtоllип,tиl)овиtlа

Пiдсумки гоJIосуваIIня:
ЗА" - 5 769 756 го.ltосiв, шlо становить l00% вiд l<iльl<остi голосiв акцiонерiв, якiзарееструвалися
для участi у загальtlих зборах,I,а е I]ласниками голосуюLlих простих iмегlгtих акцiй.

- 0 голосiв, tl{o становить 0Оlо вiд tсiльl<остi голосiв акцiонерiв, якi заресструвалися для
y.tac,I,i у загальl]их зборах,га с вJIасllиками гоJtосуtоLlих простих iменгlих акцiй.
"У'l'РИМАВСrI" - 0 го;tосiв. tllo становить 0% вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi
заресструвалися дJIяl уrlпс,,,1 у загальIIих зборах,га с власниI(ами голосуtочих простих iменних
акцiй.
I-le брали участь у голосувагIrлi -0 голосiв, tцо становить 0 О% вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, яlti
зарееструвалися для участi у загальtIих зборах та с влас[lиками голосуючих простих iменних



акцiй.
За бюлетенями, визrIаними rlедiйсними - 0 г,олосiв, tI{o сl,аtlовиl,ь 0% вiд ttiлькостi голосiв
акцiонерiв, якi заресструвалися для учпg],1 у загальIIих зборах,га е власIIиками голосуючих
простих iменних акцiй.
Прийняте рiпrення:
Прип ин ити повнова)кен1-1я ч.llен i в IJагля2lовсlТ рали'I'оварис,гва :

- Свириди Олесi Мико.llаТвлIи
- Хулолiй Анни ВалерiТвни
- Музири [Jлалис:lава [Jолодимиров1,1LIа

14. З tIИТАННЯ 11-ГО ПOPrIilKY ЩЕIIIIОГО:
IIро обрання члеlliв IIаглядовоi радlл Говариства.
Рiшенttя приймалося шляхом кумуJlятивIIого гоJIосуваIII,Iя власниt<iв голосуlочих простих
iменних аrtцiй.
Голосування проводиJlось з виI(орLIсl-аtlням бtо.llс,гоltiв д.ltя l,oJlocyBalIIlrl .

Щ.llя обрання повI{ого сI(ладу оргаIjу llеобхiдгlо булсl з llepc;tit<y кандилаr,iв обрати 3 особи.

ки МYЛЯТИВНОI,О ваI,IIlя:

Кандидат до складу Наг.гlядовоi ради
Кiлькiсть голосiв для

кyмyляти вного голосyвання
Янiшевський Андрiй Вiк,горович 5 169 756
Маевський Сергiй Васильович 5 769 756
Софiев Сергiй Сергiйови.r 5 769 756

I-{e брали участь у голосуваннi - 0 голосiв дJtя I(умулrIтивrtого голосуванrIя
За бюлетенями, визнаними недiйсtIими - 0 голосiв /UIя кумулятивного гоJlосування.

Прийняте рiшення:
Що складу НаглядовоТ ради обранi:

1. Янiшевський Андрiй Вiкторович;
2. Маевський Сергiй []асильови.l;
3. Софiсв Сергiй Сергiйович.

15. З IIИТАННЯ 15_ГО ПОРЯДКУ f,ЕННОГО:
Про заr,вердження умов rдивi,пьllо-IIрilt}ових,,1оговорilзо,r,рудоl}их договсrрiв (кон,гракr,iв), що
уклаlIатимуться з rIлеIlами II:rl,.llяlIoBtrT l)ади'I'tllз:l;l1,1с,1,Irа, вс,tаII()вJIеIIItrl 1lозпliру iх
вLlнаr,trроли, обраlllrя осtlбtr, ,It(il ylI()I}lltll}ilяtyc,t,bcrl lla lli/Illllc1lItIlrI 21ol,tlBtlpiB (KollтpaK,t,iB) з
LIлеtlами Наг"rIяловtlТ рали.
IIроект, рiшеllня:
Затвердити наступнi умови цивi.llьlIо-llраI]ових дцоговорitl, що укладатимуться з членами
IJаглядовоТ ради:

- Вiдносиttи Miitt Товарис,гвом та Ч.llеrlом FIагляllовоТ рали регулtоtоться чинним
законодавством УкраТни, Ст,а,гу,l,ом 1'оварисl,ва, ГIо:tоrIсеtlняiчI Ilpo IJitI,Jlяllову раду. I{ей

логовiр не етрудовим l1oг,oBopol\4.
- Гlовнова}I(енtlrI Ч.llеt,tа I,Iагля/lовоi'ра2lrа'['оtзаllис,гtза с дiйсниNI14 з i\4омсll,гу ilог,сl обрагlrtя

Загальними зборами 'I'оварисr,вit. I [ивi.llьttо-llравtlвtлй 7iогсlвiр з Ll:tctIclM I lаг.ltll;1овоТ рали
'Говарис,гва rIабирае.Iигtност,i з моме[l,гу йсlго гliлпиоа}IIIя Ст,ороttами T;t лiс ло приtIиtIен[Iя
I1oBHoBa)I(eHb Ч"цена l-{аглядовоТ раллr вiдповi/дно /{о LIиIJI-Iого законолавства Украitlи.

- Встановити, ttlo Члеlл LIаг,rlядовсlТ ради'I'сlварисl,вil виl(оIIус своI dlуllкIцii та обов'язки на
безоплатнiй ocHoBi, т,аI(им LIиIloM tlивiльtlсl-праlзовий 7цсtl,ilвiр, який уtt;lа7lас,гься :з Llленом
[,lаглядо воТ pa7llr'['о вар и с,I,1зil, с: бсзtl l 1.1t a,I,t I Ll i\4 .






