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Шановні акціонери! 

 

На виконання ст. 45 Закону України «Про акціонерні товариства»  

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПРОМЗВ’ЯЗОК" (код за ЄДРПОУ 05744797), 

місцезнаходження якого: м. Київ, Московський пр-т, 6, (надалі – «Товариство») 

повідомляє про підсумки голосувань з питань порядку денного  

річних Загальних зборів акціонерів Товариства, що відбулися 13 квітня 2018 року, (надалі – «Збори») 

 

 

З питання № 1 порядку денного:  Обрання лічильної комісії для підрахунків голосів під час 

голосувань з питань порядку денного Зборів. 

Вирішили: обрати головою лічильної комісії – Дмитренка Дмитра Олександровича (представник 

депозитарної установи ТОВ "КОМЕКС-ФІНАНС"); секретарем лічильної комісії – Деркач Ольгу 

Олександрівну (представник депозитарної установи ТОВ "КОМЕКС-ФІНАНС"); членом лічильної комісії – 

Бойко Марію Володимирівну (представник депозитарної установи ТОВ "КОМЕКС-ФІНАНС"). 

Підсумок голосування: 

 
Кількість голосів 

акціонерів, шт. 

Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, 

зареєстрованих на загальних зборах та використаних 

для голосування, % 

«ЗА» 2 809 836 100 

«ПРОТИ» 0 0 

«УТРИМАВСЯ» 0 0 

Кількість голосів 

акціонерів, які не брали 

участі у голосуванні 
0 0 

Кількість голосів 

акціонерів за 

бюлетенями, визнаними 

недійсними 

0 0 

ВСЬОГО: 2 809 836 100 

 

 

 З питання № 2 порядку денного: 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. Постановити, що затверджувані порядок і 

спосіб засвідчення бюлетенів дійсні і є обов’язковими до виконання для всіх зборів акціонерів Товариства. 

 Підсумок голосування: 

 
Кількість голосів 

акціонерів, шт. 

Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, 

зареєстрованих на загальних зборах та використаних 

для голосування, % 

«ЗА» 2 809 836 100 

«ПРОТИ» 0 0 

«УТРИМАВСЯ» 0 0 

Кількість голосів 

акціонерів, які не брали 

участі у голосуванні 
0 0 

Кількість голосів 

акціонерів за 

бюлетенями, визнаними 

недійсними 

0 0 

ВСЬОГО: 2 809 836 100 

 

 

 З питання № 3 порядку денного: Затвердження Голови та Секретаря Зборів. 
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 Вирішили: затвердити рішення Наглядової ради Товариства про те, що головою на Зборах буде 

Нескоромний А.В. (представник депозитарної установи ТОВ "КОМЕКС-ФІНАНС"), а секретарем – 

Приходько М.М. (акціонер Товариства). 

 Підсумок голосування: 

 
Кількість голосів 

акціонерів, шт. 

Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, 

зареєстрованих на загальних зборах та використаних 

для голосування, % 

«ЗА» 2 809 836 100 

«ПРОТИ» 0 0 

«УТРИМАВСЯ» 0 0 

Кількість голосів 

акціонерів, які не брали 

участі у голосуванні 
0 0 

Кількість голосів 

акціонерів за 

бюлетенями, визнаними 

недійсними 

0 0 

ВСЬОГО: 2 809 836 100 

 

 

 З питання № 4 порядку денного: Затвердження регламенту Зборів. 

Вирішили: Затвердити наступний регламент Зборів: 

- встановити час для звітування з четвертого, п’ятого, шостого та десятого питань порядку денного 

Зборів до 5 хв.; 

- встановити час для виступів під час дебатів з питань порядку денного Зборів та інших виступів до 2 

хв.; 

- встановити, що на Зборах всі питання (пропозиції) та прохання на виступ подаються у письмовому 

вигляді голові Зборів через лічильну комісію до початку розгляду відповідного питання порядку денного, 

якого стосуються ці  питання (пропозиції) чи прохання на виступ; 

- встановити, що протокол Зборів підпишуть голова та секретар Зборів. 

 Підсумок голосування: 

 
Кількість голосів 

акціонерів, шт. 

Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, 

зареєстрованих на загальних зборах та використаних 

для голосування, % 

«ЗА» 2 809 836 100 

«ПРОТИ» 0 0 

«УТРИМАВСЯ» 0 0 

Кількість голосів 

акціонерів, які не брали 

участі у голосуванні 
0 0 

Кількість голосів 

акціонерів за 

бюлетенями, визнаними 

недійсними 

0 0 

ВСЬОГО: 2 809 836 100 

 

 

 З питання № 5 порядку денного: Звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік та затвердження 

заходів за результатами його розгляду. 
 Вирішили: звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік прийняти до відома та затвердити наступні 

заходи: Наглядовій раді продовжити виконувати свої обов’язки згідно Статуту Товариства,  внутрішніх 

положень та законодавства України; продовжити здійснювати захист прав акціонерів Товариства, і в межах 

своєї компетенції продовжити контроль та регулювання діяльності Виконавчого органу Товариства. 

 Підсумок голосування: 

 
Кількість голосів 

акціонерів, шт. 

Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, 

зареєстрованих на загальних зборах та використаних 

для голосування, % 

«ЗА» 2 809 836 100 

«ПРОТИ» 0 0 

«УТРИМАВСЯ» 0 0 



 3 

Кількість голосів 

акціонерів, які не брали 

участі у голосуванні 
0 0 

Кількість голосів 

акціонерів за 

бюлетенями, визнаними 

недійсними 

0 0 

ВСЬОГО: 2 809 836 100 

 

 

 З питання № 6 порядку денного: Звіт Генерального директора Товариства за 2017 рік та 

затвердження заходів за результатами його розгляду. 

 Вирішили: звіт Генерального директора Товариства за 2017 рік прийняти до відома та затвердити 

наступні заходи: Генеральному директору продовжити виконувати свої обов’язки згідно Статуту Товариства, 

внутрішніх положень та законодавства України; продовжити роботи щодо покращення ділової активності 

всіх служб Товариства. 

 Підсумок голосування: 

 
Кількість голосів 

акціонерів, шт. 

Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, 

зареєстрованих на загальних зборах та використаних 

для голосування, % 

«ЗА» 2 809 836 100 

«ПРОТИ» 0 0 

«УТРИМАВСЯ» 0 0 

Кількість голосів 

акціонерів, які не брали 

участі у голосуванні 
0 0 

Кількість голосів 

акціонерів за 

бюлетенями, визнаними 

недійсними 

0 0 

ВСЬОГО: 2 809 836 100 

 

 

 З питання № 7 порядку денного: Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2017 рік та затвердження 

заходів за результатами його розгляду. 
 Вирішили: звіт Ревізійної комісії Товариства за 2017 рік прийняти до відома та затвердити наступні 

заходи: Ревізійній комісії продовжити виконувати свої обов’язки згідно Статуту Товариства,  внутрішніх 

положень та законодавства України; запланувати та провести перевірку фінансово-господарської діяльності у 

наступному фінансовому році, за результатами якої підготувати відповідний висновок. 

 Підсумок голосування: 

 
Кількість голосів 

акціонерів, шт. 

Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, 

зареєстрованих на загальних зборах та використаних 

для голосування, % 

«ЗА» 2 809 836 100 

«ПРОТИ» 0 0 

«УТРИМАВСЯ» 0 0 

Кількість голосів 

акціонерів, які не брали 

участі у голосуванні 
0 0 

Кількість голосів 

акціонерів за 

бюлетенями, визнаними 

недійсними 

0 0 

ВСЬОГО: 2 809 836 100 

 

 

 З питання № 8 порядку денного: Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової 

ради, звіту Генерального директора, звіту Ревізійної комісії. 

Вирішили: за результатами розгляду звітів Генерального директора Товариства, Наглядової ради 

Товариства та Ревізійної комісії Товариства за 2017 рік затвердити: 

- звіт Генерального Товариства за 2017 рік; 
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- звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік; 

 - звіт Ревізійної комісії Товариства за 2017 рік. 

 Підсумок голосування: 

 
Кількість голосів 

акціонерів, шт. 

Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, 

зареєстрованих на загальних зборах та використаних 

для голосування, % 

«ЗА» 2 809 836 100 

«ПРОТИ» 0 0 

«УТРИМАВСЯ» 0 0 

Кількість голосів 

акціонерів, які не брали 

участі у голосуванні 
0 0 

Кількість голосів 

акціонерів за 

бюлетенями, визнаними 

недійсними 

0 0 

ВСЬОГО: 2 809 836 100 

 

 

 З питання № 9 порядку денного: Затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік. 
 Вирішили: Затвердити річний звіт Товариства за 2017 рік. 

 Підсумок голосування: 

 
Кількість голосів 

акціонерів, шт. 

Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, 

зареєстрованих на загальних зборах та використаних 

для голосування, % 

«ЗА» 2 809 836 100 

«ПРОТИ» 0 0 

«УТРИМАВСЯ» 0 0 

Кількість голосів 

акціонерів, які не брали 

участі у голосуванні 
0 0 

Кількість голосів 

акціонерів за 

бюлетенями, визнаними 

недійсними 

0 0 

ВСЬОГО: 2 809 836 100 

 

 

 З питання № 10 порядку денного: Порядок розподілу прибутку отриманого Товариством за 

результатами діяльності у 2017 році. 

 Вирішили: увесь прибуток Товариства за 2017 рік у розмірі 3 628 746,20 грн. (три мільйони шістсот 

двадцять вісім тисяч сімсот сорок шість грн. 20 коп.) направити у фонд розвитку Товариства. 

 Підсумок голосування: 

 
Кількість голосів 

акціонерів, шт. 

Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, 

зареєстрованих на загальних зборах та використаних 

для голосування, % 

«ЗА» 2 809 836 100 

«ПРОТИ» 0 0 

«УТРИМАВСЯ» 0 0 

Кількість голосів 

акціонерів, які не брали 

участі у голосуванні 
0 0 

Кількість голосів 

акціонерів за 

бюлетенями, визнаними 

недійсними 

0 0 

ВСЬОГО: 2 809 836 100 

 

 

 З питання № 11 порядку денного: Затвердження основних напрямків діяльності Товариства на 

2018 рік. 



 5 

 Вирішили: затвердити основні напрямки діяльності  Товариства на 2018 рік. 

 Підсумок голосування: 

 
Кількість голосів 

акціонерів, шт. 

Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, 

зареєстрованих на загальних зборах та використаних 

для голосування, % 

«ЗА» 2 809 836 100 

«ПРОТИ» 0 0 

«УТРИМАВСЯ» 0 0 

Кількість голосів 

акціонерів, які не брали 

участі у голосуванні 
0 0 

Кількість голосів 

акціонерів за 

бюлетенями, визнаними 

недійсними 

0 0 

ВСЬОГО: 2 809 836 100 

 

 

Товариство 

 


