
ПРОТОКОЛ № 5
|>1чни\ Загальних збор!в акщонер1в 

ПУБЛ1ЧНОГО АКЦЮНЕРНОГ О ТОВАРИСТВА 
«ДАРНИЦЬКИЙ ЗАВОД ЗБК»

22 кв1тня 2016 року м. КиТв

Реестращя акцюнер1в та 1х уповноважених представниюв, що прибули на 
Загальш збори, здшснювалась 22 квНня 2016 року з 11-00 до 11-45 годин в примщенш 
за адресою: м. Кш'в, вул. Бориспшьська, 11, актовий зал.

Реестращя здшснювалась реестрацшною комю1ею, призначеною р1шенням 
Наглядово1 ради вщ 27.02.2016 р.

Передне акц10нер1в та 1'х представниюв, яю зарееструвались для участ1 в 
Загальних зборах, додасться.

Загальш збори проводяться в прим1щенш за адресою: м. Кшв, вул. 
Бориспшьська, 11, актовий зал.

Початок робота Загальних збор1в: 12.00 год. 22 квНня 2016 року.

Доповёв:
Голова Реестрацшно! комюп Лук’яненко О.В., яка оголосила результата 

реестрацп акцюнер1в (!х уповноважених представник1в), що прибули на Загальн! збори.
Реестрац1я акц1онер1в здшснювалась за Перелжом акц1онер1в, як1 мають право 

на участь у загальних зборах акцюнерного товариства, станом на 18 квггня 2016 року.
В1дпов1дно до вщомостей реестру власнишв 1менних щнних папер1в:
- вид Ц1нних папер1в -  акца простг;
- кшьюсть випущених ц1нних папер1в -  86 814 408 (вю1мдесят Ш1сть м!льйон1в 

в1С1мсот чотирнадцять тисяч чотириста В1С1м) штук акцш;
- кшьюсть акц10нер1в -  1 798 (одна тисяча с!мсот дев’яносто В1С1М) ос1б.

Всього у Загальних зборах приймае участь 11 (одинадцять) акцшнер1в ( |\  
уповноважених представниюв), нкч володшть:

- 31 398 (тридцать одна тисяча триста дев’яносто в!С1м) акц1Й, як1 не 
враховуються при визначенш кворуму та при голосуванш на Загальних зборах 
В1ДПОВЩНО до и. 10 Роздшу VI Прикшцев1 та перех1дн1 положения Закону Украши 
«Про депозитарну систему Украши»;

- 82 972 119 (вклмдесят два мшьйони дев’ятсот в1С1мдесят дв1 тисяч1 сто 
дев’ятнадцять) акцш (голос1в) з правом голосування, що складае 95,57 % 
загально! кшькостё голос1в акцюнерЁв.

За умови присутност! акц1онер1в та 1‘х уповноважених представниюв, що 
волод!ють в сукупност1 б1льш н1ж 50 % голос1в, яю враховуються при визначенн1 
кворуму, Загальш збори вважаються повноважними.

Загальш збори скликаш за 1Н1щативою НаглядовоУ ради ПАТ «ДАРНИЦЬКИЙ 
ЗАВОД ЗБК» в порядку, встановленому законодавством та Статутом ПАТ 
«ДАРНИЦЬКИЙ ЗАВОД ЗБК». Голосування з питань, винесених на розгляд Загальних 
збор1в, проводиться за принципом: одна акщя -  один голос.

Кожному акцюнеру або його уповноваженому представнику видаш бюлетеш 
для голосування по ВС1Х питаниях порядку денного.

1



Слухали:
Голову Наглядово! ради Компашю «ХОГАРТ 1НДАСТР13 Л1М1ТЕД» в особЁ и 

уповноваженого представника Шевчука Анатолия Сергшовича, який зазначив, що 
рЁшенням Наглядово! ради вёд 27.02.2016 р. був затверджений Порядок деяний, який 
зазначений в загальному повЁдомленнЁ, розмЁщеному в офЁцЁйному друкованому 
виданнЁ, а також в персональних повЁдомленнях, надЁсланих власникам акцЁй.

Зм1ни до Порядку денного Загальних зборЁв не вносились.
Оголосив Порядок денний Загальних зборЁв:
1. Обрання голови та секретаря Загальних зборЁв акцЁонерЁв, встановлення 

кёлькёсного складу та обрання член 1 в лёчильно! комки, встановлення порядку 
проведения Загальних зборЁв акцЁонерЁв.

2. ЗвЁт Директора ПАТ «ДАРНИЦЬКИЙ ЗАВОД ЗБК» про результата 
фЁнансово-господарсько! дёяльностё за 2015 рЁк та прийняття р!шення за наслЁдками 
розгляду звЁту.

3. ЗвЁт Наглядово! ради ПАТ «ДАРНИЦЬКИЙ ЗАВОД ЗБК» за 2015 рЁк та 
прийняття рЁшення за наслЁдками розгляду звгту.

4. ЗвЁт РевЁзЁйно! ком1С11 ПАТ «ДАРНИЦЬКИЙ ЗАВОД ЗБК» про результата 
перевЁрки ф1нансово-господарсько! д1яльност1 за 2015 рш та прийняття р1шення за 
наслщками розгляду звИу, затвердження висновку Рев1зшно! ком1с11.

5. Затвердження р!чного звИу ПАТ «ДАРНИЦЬКИЙ ЗАВОД ЗБК» за 2015 рж, 
розподш прибутку 1 збитюв, прийняття р1шення про виплату див1денд1в.

6. Прийняття р1шення про попередне схвалення значних правочишв.

ПЕРШЕ ПИТАНИЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО.
Обрання голови та секретаря Загальних зборЁв акцюнерЁв, встановлення 

кёлькёсного складу та обрання члешв .ичильно! комёсн, встановлення порядку 
проведения Загальних зборЁв акцЁонерЁв.

Слухали:
Шевчука АнатолЁя Серпйовича, який запропонував розглянути питания про 

обрання Голови та секретаря Загальних зборЁв, встановити кшькюний склад та обрати 
члешв лёчильно! комёсй', встановити порядок проведения Загальних зборЁв акцЁонерЁв.

Поступила пропозицЁя обрати Головою Загальних зборЁв Прокопенко Тетяну 
ЮрЁЁвну, секретарем Загальних зборЁв Ружицького Коря ГеннадЁйовича.

Поступила пропозицЁя про обрання ЛЁчильно! комёсё! у складЁ 6-ти осЁб: 
Лук’яненко О.В. (голова), Гринь ОТ., Горло О.В., Раскалей Т. В., Ящишина Н.М., 
Тимченко Н.А.

Поступила пропозицЁя встановити порядок проведения Загальних зборЁв та 
затвердили наступний Регламент: виступи та обговорення до 15 хвилин; голосування на 
Загальних зборах з питань порядку денного проводиться з використанням бюлетешв 
для голосування.

ПропозицЁя поставлена на голосування.

АкцЁонери голосують з використанням бюлетенЁв для голосування.
Голосували:
за -  82 972 119 голосёв, що складае 100 % голосёв акцЁонерЁв, якё беруть участь у 

Загальних зборах та враховуються при голосуваннЁ;
проти -  немае;
утримались -  немае.

ВирЁшили:
1. Обрати Головою Загальних зборЁв Прокопенко Тетяну ЮрЁ!вну, секретарем 

Загальних зборЁв Ружицького Коря ГеннадЁйовича.
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2. Обрати Л1чильну ком!с1Ю у склад1 6-ти ос!б: Лук’яненко О.В. -  голова комюп, 
Гринь О.Г, Горло О.В., Раскалей Т.В., Ящишина Н.М., Тимченко Н.А.

3. Встановити порядок проведения Загальних збор1в та затвердити наступний 
Регламент: виступи та обговорення до 15 хвилин; голосування на Загальних зборах з 
питань порядку денного проводиться з використанням бюлетешв для голосування.

ДРУГЕ ПИТАНИЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО.
Звгт Директора ПАТ «ДАРНИЦЬКИЙ ЗАВОД ЗБК» про результати 

фшансово-господарсько'! д1яльност! за 2015 рж та прийняття ршлення за 
наслщками розгляду звпу.

Слухали:
Директора ПАТ «ДАРНИЦЬКИЙ ЗАВОД ЗБК» Дмитренка Вжтора 

Леонщовича, який оголосив звИ про результати фшансово-господарсько! д1яльност1 за 
2015 рж.

Поступила пропозищя затвердити зв1т Директора про результати фшансово- 
господарськоТ д1яльност1 за 2015 рж.

Г олова Загальних збор1в поставила пропозищю на голосування.

Акцюнери голосують з використанням бюлетен1в для голосування.
Голосували:
за -  82 972 119 голос1в, що складае 100 % голос1в акц1онер1в, як! беруть участь у 

Загальних зборах та враховуються при голосуванн1;
проти -  немае;
утримались -  немае.

Виршшли:
Затвердити зв!т Директора ПАТ «ДАРНИЦЬКИЙ ЗАВОД ЗБК» про результати 

фшансово-господарсько*1 д1яльност1 за 2015 рж.

ТРЕТ€ ПИТАНИЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО.
Зв1т Наглядово!* ради ПАТ «ДАРНИЦЬКИЙ ЗАВОД ЗБК» за 2015 рж та 

прийняття р1шення за наслщками розгляду звгту.

Слухали:
Голову Наглядово!' ради Компашю «ХОГАРТ 1НДАСТР13 Л1М1ТЕД» в особ! *п 

уповноваженого представника Шевчука Анатол1я Сергшовича, який оголосив звИ 
Наглядово! ради за 2015 рж.

Поступила пропозищя затвердити звгг Наглядово! ради ПАТ «ДАРНИЦЬКИЙ 
ЗАВОД ЗБК» за 2015 рж.

Голова Загальних збор1в поставила пропозиц1ю на голосування.

Акщонери голосують з використанням бюлетешв для голосування.
Голосували:
за -  82 972 119 голос!в> що складае 100 % голос1в акщонер1в, як! беруть участь у 

Загальних зборах та враховуються при голосуванш;
проти -  немае;
утримались -  немае.

Виршшли:
Затвердити звИ Наглядово! ради ПАТ «ДАРНИЦЬКИЙ ЗАВОД ЗБК» за 2015

рж.

3



ЧЕТВЕРТЕ ПИТАНИЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО.
Звёт Рев13шно*1 КОМ1СН ПАТ «ДАРНИЦЬКИЙ ЗАВОД ЗБК» про результати 

перевЁрки фшансово-господарсько'1 дёяльностё за 2015 рЁк та прийняття рЁшення за 
наслЁдками розгляду звЁту, затвердження висновку РевЁзЁйноЁ комёсёь

Слухали:
Голову РевЁзЁйно'1 комёсёё* Лук’яненко Ольгу ВасилЁвну, яка оголосила звёт 

РевЁзЁйноЁ комёсёё за 2015 рЁк та висновок про шдтвердження достовЁрностЁ та повноти 
даних фЁнансово'Ё звётностё.

Поступила пропозицЁя затвердити звёт та висновок РевЁзЁйноЁ комёсёё за 2015 рЁк.
Г олова Загальних зборЁв поставила пропозицЁю на голосування.

АкцЁонери голосують з використанням бюлетешв для голосування.
Голосували:
за -  82 972 119 голосёв, що складае 100 % голосёв акцЁонерЁв, якё беруть участь у 

Загальних зборах та враховуються при голосуваннЁ;
проти -  немае;
утримались -  немае.

ВирЁшили:
1. Затвердити звёт РевЁзЁйноЁ комёсёё' ПАТ «ДАРНИЦЬКИЙ ЗАВОД ЗБК» про 

результати перевЁрки фЁнансово-господарсько*1 дёяльностё за 2015 рЁк.
2. Затвердити висновок РевЁзЁйно‘1 комёсёё* про шдтвердження достовЁрностЁ та 

повноти даних фЁнансовоЁ* звётностё ПАТ «ДАРНИЦЬКИЙ ЗАВОД ЗБК» за 2015 рЁк.

П’ЯТЕ ПИТАНИЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО.
Затвердження рЁчного звЁту ПАТ «ДАРНИЦЬКИЙ ЗАВОД ЗБК» за 2015 рЁк, 

розподЁл прибутку 1 збиткЁв, прийняття рЁшення про виплату дивЁдендЁв.

Слухали:
Голову Загальних зборЁв, яка запропонувала затвердити рЁчний звёт за 2015 рЁк, 

прибуток направите на покриття збиткЁв минулих рокЁв, дивЁденди акщонерам не 
нараховувати ё не виплачувати.

Голова Загальних зборЁв поставила пропозицЁю на голосування.

АкцЁонери голосують з використанням бюлетешв для голосування.
Голосували:
за -  82 972 119 голосёв, що складае 100 % голосёв акцЁонерЁв, якё беруть участь у 

Загальних зборах та враховуються при голосуваннЁ;
проти -  немае;
утримались -  немае.

ВирЁшили:
1. Затвердите рЁчний звёт ПАТ «ДАРНИЦЬКИЙ ЗАВОД ЗБК» за 2015 рЁк.
2. Затвердити наступний розподЁл прибутку за результатами фЁнансово- 

господарськоЁ* дёяльностё ПАТ «ДАРНИЦЬКИЙ ЗАВОД ЗБК» за 2015 рЁк: прибуток 
направите на покриття збиткЁв минулих рокЁв.

3. ДивЁденди акщонерам ПАТ «ДАРНИЦЬКИЙ ЗАВОД ЗБК» за результатами 
фЁнансово-господарськоЁ* дёяльностё ПАТ «ДАРНИЦЬКИЙ ЗАВОД ЗБК» за 2015 рЁк не 
нараховувати ё не виплачувати.
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ШОСТЕ ПИТАНИЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО.
Прийняття рппення про попереднс схвалення значних правочишв.

Слуха ли:
Голову Загальних збор1в, яка запропонувала попередньо схвалити значш 

правочини, за якими ринкова вартють майна або послуг, що е предметом такого 
правочину, перевищуе 25 вщсотюв вартост1 актив1в ПАТ «ДАРНИЦЬКИЙ ЗАВОД 
ЗБК» за данями р1чноТ фшансово'1 звггносп за 2015 рш, як! можуть вчинятися ПАТ 
«ДАРНИЦЬКИЙ ЗАВОД ЗБК» протягом одного року з дата прийняття цього р1шення 
Загальними зборами, за умови попереднього погодження проектов конкретних 
договор1в Наглядовою радою Товариства:

- договори поставки (кушвлГпродажу, мши) продукцп (товаров), як1 
виробляються (постачаються) Товариством або на адресу Товариства, 13 граничною 
сукупною вартютю продукцп (товар1в) не бшыие 80 000 000 (вю1мдесят мшьйошв) 
гривень за кожним договором;

- договори шдряду (в тому числ! генерального шдряду, субпщряду) на 
виконання бущвельних робхт 13 граничною сукупною вартютю робгг (послуг) не бшыпе 
60 000 000 (пйстдесят м1льйон1в) гривень.

Г олова Загальних збор1в поставила пропозищю на голосування.

Акц10нери голосують з використанням бюлетен1в для голосування.
Голосу вали:
за -  82 972 119 голоав, що складае 95,57 % вщ загально!’ юлькост1 голосов 

акщонер1в;
проти -  немае;
утримались -  немае.

Вир1шили:
Попередньо схвалити значш правочини, за якими ринкова вартють майна або 

послуг, що е предметом такого правочину, перевищуе 25 вщсотюв вартост! актив1в 
ПАТ «ДАРНИЦЬКИЙ ЗАВОД ЗБК» за даними р1чно1 фшансовоТ зв1тност1 за 2015 р1К, 
як1 можуть вчинятися ПАТ «ДАРНИЦЬКИЙ ЗАВОД ЗБК» протягом одного року з дати 
прийняття цього р1шення Загальними зборами, за умови попереднього погодження 
проеюлв конкретних договор1в Наглядовою радою Товариства:

- ДОГОВОрИ ПОСТавКИ (куП1ВЛ1-Продажу, М1НИ) ПрОДуКЦП (Т0Вар1в), ЯК1 
виробляються (постачаються) Товариством або на адресу Товариства, 13 граничною 
сукупною вартютю продукцп (товар1в) не бшыпе 80 000 000 (в!с1мдесят мшьйошв) 
гривень за кожним договором;

- договори шдряду (в тому числ1 генерального пщряду, субп!дряду) на 
виконання бущвельних роб1т 13 граничною сукупною вартютю робгг (послуг) не бшьше 
60 000 000 (пйстдесят мшьйошв) гривень.

Слуха ли:
Голову Загальних збор1в, яка повщомила, що вс1 питания Порядку денного 

розглянут!, та оголосила Загальн! збори закритими.

Зак1нчення робота Загальних збор1в: 13 годин 15 хвилин 22 квПня 2016 року.

До цього Протоколу додаеться Протокол про пщсумки голосування на 
р1чних загальних зборах акщонер1в ПАТ «ДАРНИЦЬКИЙ ЗАВОД ЗБК» вщ 
22.04.2016 р.
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Г олова Загальних збор1В

Секретар Загальних збор!в

Г олова Шчильно! комюй:

Директор ПАТ «ДАРНИЦЬКИИ ЗАВОД ЗБК»

Т.Ю. Прокопенко

1.Г. Ружицький

О.В. Лук’яненко

В.Л. Дмитренко
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