
|1рототсол "}[э 1/15
н{глядовот рддп

публ1чпого акц!оцсрпого товариства
(всшшсв|т)

п1. ки!в "25'' лтотого 2015 року

приоутн| 100% члет11в !]аглядово| Ради |овариства:
голова наглядовот Ради Бабко володимир леон!дови.1;
члон |1аглядово{ ради товариотва лазарев серг!й володимиров11ч;
9лен Ё:глядово! ради товариства сергсева тетя|1а Антоп!вт1а.

3апро1пеп; директор Ат{тонова над1я вас]!л|в11а.

слухали: голову Ёаглядово! Ради Бабко Болодимира леоп]довича, який запропонував
пас'цпний порядок де1111ий збор1в наглядовот ради товариства|

'] . Фбравня [олови та секрстаря збор|в на)ядово] ради товариства.
2. Бизттачеппя дати та пасу та м!с:{я ::рове.{евпя р!.тних 3агальних збор1в олц!оттер1в та дати

'га часу та пт1сця ресстрац1| для гтаст! у р;чних зага1ьних збор0х акц!овер]в. да1и
складення перел|ку акц!онср|в, як| матоть право тта утасть у 3агапьних з6ор|в ак:1!опер!в'

3. Бизяачегтня дати складення перел1ку акш1онер!в. яким я!цсилэгиметься пиоьмове про
провецення 

_3.! 
апьних э6ор!в зкл1онер!в.

4. Бизнатення порядку де1тного р|чг{их загапьних збор;в акц|о!]ер|в.
5. [1ризнапсвня ресстрац|йно] ком|о|| для проведення р|чних зф'апьних збор|в акц!онер|в.
6. призначення голови р1чт{'х загальних збор!в акш|онер|в.
7. затверд)кент{я фортттт картки для )час1| 1 в!лкритом1 голостванн| на загФ1ьвих зборах

акц]опер!в.
8. 3атворлхсенвя форми бтолетепто для 1таст1 } ку[1))1я1ивном) голооуванв; на 3аг::льттих

зборах ахш!опер!в.
9' Аоручепт1я директору товариотва забезпечеп{{я виконання вс!х необх1д{их д1й для

проведення р|тних 3агаль]1их збор|в акц;онер;в.

!111]пання 1 поряоку аенно?о: о6ра11[я го1ови та секретаря 3бор!в Ёаглядово! радт
'1'овариства'

слухали: 1'олову наглядово'' Ради Бабко Бо-тодимира )1еот1|довива' який запропон}вав
обрати |'о-товото 3боР|в наглядовот ради Баб|(о в.л., а секретарем наглядово1 Ради €ергееву 1.А.
!: ших.:ро::о<иш!и !а !аперсчень нс на:!йш.:о.
голосували:
(за> з (три) голоси' (100%о в!д присутп!х ва 3борах тлеп|в 1'1аглядовот Ради),
(проти) - нема€.
(утрима!ись) - !1емас'
Р1|пе||пя [1р!|й1нято одностайно.
вир!1'||!лш: обрати головото 3бор|в Ёаглядовот ради Бабко в.л'' сскретарем ссрг€сву т.А'

]7штпання 2 поряо}9 аенно?о: Ёизпачепт1я да-!и '!а часу та м1сця провсдсння р[чг|и\
3агальпих збор|в акт1!онер1в та даги 1д ч]су та м]с1]я рссстрац!1 дпя 1наст1 у р|ч[их загапьнпх
зборах акш|ояер1в, дати складення перел]ку ак|{!онеР1в. як] мадоть лр]зо |1а участь у за.апьних
збор|в акш!онер!в.
€лухалп: !олову наг,1ядово'; Ради Бабко володимира леоп]дови.та' який запропо11ував провести

р]пн! 3агашьших збори акц!онер|в 24 кв|тпя 2015 року об 11 годитт| 30 хвилин за адРесо]о:

!кра!на, 0411,1. м' (и|в. вул. Автозаводоька.54/19, л|'!ера "А",5-й повсрх (приймальт1я

]{иректора 1овариства). РеесФац]кэ акш1онср!в (]х представ]1ик]в) проводити у день проведет1ня

р!.п1их загальних збор!в акл!онер!в за !'!сцем ]х [роведе1{т1я з 11 год. 00 хв. до 11 год. 30 хв.

да1ю|о складсння перел|ку ак!1;онер!в, як| матимшь прзво на участь у загаль1тих збор;в
акц!ошер!в. зг|дно вимог чи!11{ого законодавства 8изпачити (20> кв!тня 2015 року.
!::ших пропо';иг!и :а +апере'тснь не над|йшло.



(

голосувалп:
(за) 3 (три) голоси. (100о% в;д присутн|х па зборах член;в наг.1|ядово| Рад!').
(проти) - пемае,
(утри!1&.|ись) - 1]емас.

|)||пе|!{|я при|!пято одностайно.
Бир!гшплп: провести р!вн| 3агагпьв! збори акц|от{ср!в 24 кв;тня 2015 року об 11 г'один! 30 хви:тин

за адреоо1о: укра!ъа, 04114' м' (и'тв, ву'п' Автозаводська' 54/19, л!тера "А", 5-й поверх

(приййатьня ,{ироктора 1овариства). Ресощаш|то ак:]|опер!в сй предотавник!в) проводити у лепь

првелення р|пнйх 3аг&цьних збор|в акц|опер|в за м1сцем !\ проведент{я з 11 год' 00 хв' до 1 1 год'

3б хв' 2{атокэ окладет{пя перел|ку акш|овер1в, як1 матимуть 11раво на участь у р|вт'тпх 3агальних

зборах акц1онер1в визна1{ити (20) кв|тпя 2015 року

17цп';ання 3 поряёку ёенноео: Бизттачення дати складепвя пере'1|ку акц1от]ер!в' яким

надси]1атиме'1'ься письмовс про 11роведе11|{я заг&[ьпих збор!в акц;онер|в'

с,тхалп: голову 11аглядово'1 Ради Бабко володимира ]]еоп!довича' який запгопощвав

визнач1{ти дато1о ск11аде!{ня перел]ц акц1опер|в, якипт надсилати\'|еться письмове про проведен11я

р|чних загш1ьяих збор|в акц1онер;в <02) бсрезшя 2015 року.
1нтпих пропозиц!й та заперечонь 11е над!йп].!1о'

|_олосували:
(зФ з (три) толоси, (100о/о в|д присутн;х па 3борах тлен|в Ёаглядово', Ради).
(проти) - пе!'ас,
(утрималиоь) - ]1емас.

Р!1|]е!!ня прий|!я| о о_|!|ос |айн0.
Б[:р|гпили; визт{ачити дато1о складе}11{я псрел|ку акц!онер|в' яким надсилатиметься письмове

,'!|д'''",," ,р' ,'роведення р]чних загальних збор;в акц|онер!в <02> бсрезня 20|5 року'

|!шпэання ,1 поряёт9 0снн0?о.. виз11аче1{ня порядку девт1ого р|ч!1их загапь]1их збор!в акш!онер|в.

слухдли: голову наглядовот Ради Бабко володим!{ра лоон|довича, який запропо|1ував

ваступт]ий порядок де]]т{ий р|ч1{их зага]1ьних збор|в акц!онер|в:
г!ФР$Ф(.(0,Ё91'!!{:

|' Фбраттня робочих орган|в. л|чильно| ком!с|'| та визт'ачен1]я порядку проведе1{ня

заго:ьних з6ор!в акц|ояер|в 1овариства.
2. зв]т директора товариства за 2014 р!к. прийгтяття р!шегтвя за насл|дкаь| и його роз г'пяду '

3. 3в|т ЁаглядБво] Ради товариства за 2014 р|к. прийняття р!тпення за насл!дками йото

розг1яду.
4' зв!т ; вионовки Рев|зора 1овариства за п1дсумками перев!рки ф|на11сово-|осподарсько1

д!яльност! за 2014 р!к. прийнят!я р1тше}тшя за нас]т|дкат'ти розг'|яду зв1т)' та затверджев|1я

вис}1овк!в Рев;зора.
5' 3атвер.{ження р|'тт{ого зв!ту '1'овариства за 2014 р|к.
6. Ёизна.тення осповних напрятт|в л!яльпост! 1овариства у 2015 роц1.
7. 11ро припинення пов]{ова)кень директора товариства.
8. |1ро обрання .{иректора 1овариотва.
9' ]1ро припине11ня повноважень 1'1ен!в |{аг:тядово| Ради 1овариства'

10. ||ро вста.гтовлоння к|льк!сного складу наглядовот Ради товарт.тотва'

1 1. |1ро обраппя тлен!в Ёаглядово! Ради товариства.
12. про затвеРФ1{ет'ня умов цив!льно-правов|тх договор1в! щудових договор1в

(контракт|в), цо укладатимуться з чле1'а\'!и Ёаглядово| ради' вотановлент{я розм1ру |х

','^.'р-л,. 'бр'"*" 
особи' яка упов}|ов11ж} €ться на п;длисання договор]в (контат<т!в) з 'тленами

1{аглядовот ради.
13. !1ро припинсння повноважень член!в Рев|зора 1овариства'

14. про обрання Рев|зора 1оварис'гва'
15. про затверджен:]я умов цив;'1ьво_правовото договор)' щудового договору

(котттракту), й' у.',,''''"'""" з Рев1зором, вотановлен!тя розм|ру ви11агоРоди, обран!1я особи'

яка у;овт1ова)кусться :та п|дписання договору (контракту) з Рев!зором'



/
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; 16. визвачення порядку розпод!лу прибдку | покритгя збитк|в 1овариства за 2014 р|к'
!]' _].|гверд'(ення 

Розм!р1 р!нних лив!шенл!вта сцоку !порялку 
,.гх 

нип'та':и'

18. 11ро попередттс схв'ш1ен!1я ]начни\ правотив!в, як| мо)к)ть вчипятися товариством'

19. [1ро зм!ну м|спезнаходження 1овариотва.
20. про затверджсння ново[ редакц]] статуту товариства'
21. [1ро лорутенгтя зд!йсни:'!1 пеобх|д11| д]| щодо ресотрац!! ново1 редакц1'[ 6татуц

'[овариства.

го.1!осували:
(за> з (три) толоси' (1007о в1д приоутн!х на збора'х член]в {{аглядово; Ради),
(проти) - 1{емас,

<!тримаписьл - велтас.

Р!гпевня прпйня':'о однос1'а|!по.
Бпр|тп*т;ти: 3атверлити вице в1(аза11ий порядок денний р|няих загальяих збор;в акц1о]]ер]в-

лцпа11ня 5 поряоку
збор!в акц!онер!в.

0епвоао 11ризнаветтпя реестрац!йно'[ ком|о!! для проводенгтя р!'тних 3агальних

.]1сон|довича. я1(ий запропогтував

для утаст| у проведеп1{1 р;чних

член реесщац|й!{откопт|с|| €б!гттсв !ми'[ро Анатол]йович'
!леп рссстрап|йно1 ком;о]| - Бабко олена Болодиттир|вна'

!,]|[и\ про! озиш|й 'а з::леренень не чад!йшло'
голосували:
(за) ] (три) голоси' (1007, в1л присутн!х на зборах чле!1|в г1аглядово] Ради),
(! |роти) - немас'
(утримались) - немас.
Р!|пея!!я прийнято одпостд!'|но.
3::р!шгпл:п: о6пали ге.сгра!!!й!,) ко^|!с!ф ) склад!:

1-олова рссстрац'й1'о'1 ком;с!] ткач ссрг;й петрович.
член Росстрац]й{{о1 ком|о!т - [б!тпсв,{митро Анатол1йович.
ч !сн ре.с|раш!й!|от ком!с!'[ Бабко олена 3ололимир!в::а.

1штпан:;я (; поряёку ёснно?о приз1]ачення [олови р|тттих 3атальних збор1в ако1онер|в

€,цхали: [олову Ёаглядово! Ради Бабко володимира .]1еон1довича, який запропот1ував

пр,.*аяити г''ововэ р!нних 3ататьттих збор1в акц'онер|в директора Алтот{ову над!то Басил|вяу'

1нш1их пропозиц!й та заперевснь гте пад!йтшло'

голосува.]1и:
<3а> 3 (гри) голоси, (1007' в!л присут+т!х на 3борах тлеп!в Ёаглядовот Рад{')'

<[1роти> - нептас'
(утрим&пиоь) - г1емае.

Р!|псн1|я пр|1йцято од|!ос'гайно.
впр|п'или: призначити головок) р|ч{{их загать{{их збор!в акц|онер|в директора 

^нтонову 
н'в'

лцп1ання 7 поряаку оеи'о?о] за'!верджен11я форми картки для унаст! у в|лкритому толос)'ванн] на

3агапьних збор::-х акт1|онер!в.

€'цхапи: [о;1ову наглядово[ Ради Бабко володимира леон|довича, який запропо1цвав

,й"рл''" форму картки для участ1 у в|лкритому голооуванн| на загальних зборах акц]онер|в

(додаток м1).
ь11пих пропозиц!й та заперечепь не над|йт]'ло.

[олосувалп:
<3а> 3 (три) голоои. (100о% в|д :трисутв|х на зборах члс{{!в наглядово| Ради),
(проти) _ немае,
(у'фимапись' - немае.

€,прали: [олову наглядово] Ради Бабко володимира
призначит]1 рссстрац]йну ком!о;то для ро€страц|1 ат<ш|онер|в

10!а!"ьих {бор!в акш1онер!в 5 склал! :

[олова ресстраш1йт1о'| ком|с|| 1'кан €ерг!й петрович.
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; Р1|по||яя прийня'го од1|остайно.
Бир1тпили: затвердити форму т<артки для участ; у в1дкритому голосуванн! на за'альттих зборах

акп!оттер1в.

17ъстпання 8 поряаку оен11о?о 3атверлженяя форми
]олос}в]нн! на р!чних за1аль!|их +борах акш:онер!в'

б|олетен1о для участ| у к}'му'г|тиввому

€луха,т:и: [олову Ёатлядово1 Ради Бабтсо володимира

}з!верди!и форм1 бю:е,енк' для )час!! ) к}\|)ля|ивноч}

а1ц!овер;в (додаток ш!2).

!1|ших прогозиш!й :а ;алеренень::е нал!йшло.

[олосували:
<3а> |(три) голоси, (100%о в]д присутн|х па зборах чле}{!в наглядово1 Ради)'

(проти) - немас,
(утрим&пись) - немае-

Р!|[ення пр!!йня'!о оц!|ос'|ай!!о.
Бг:р!йх:ли: затвердити форму бтолететтто для участ| у 1(умулятив{{ому голосуван1]1 на

3агапьяих зборах акт]|онер1в'

]!цп'оання 9 поряоку оенно?о ,{ору'те+тяя ,[иректору товариотва забезпечення виконаньш вс1х

1!еоб\!.1ци\ д1й д !я прове_]ення Р!'гни\ 3.!!ап[н/\ '?бор!в акш!онер!в'

(лухали: [олову Ёаглядово'[ Ради Бабко володи!{ира леон!довича, який залроповував дорг1ити

!иректору 1'овариства виконати во! пеобх|дтт| д|'т для провсдеттт1я р|чних за|&пьних збор|в

акт1!оттер1в.

!Рши} пропо'1иц!й ]а {а!!еречень не !|ал!йшло'

|олосувалп:
<3а> 3 (три) голоси, (100о% в!д г1рисут11|х на 3борах влон1в Ёатлядово'1 Ради)'

(проти) - яемас,
(утримат1ись) - 1!емас.

Р!|псння прийнято од||оста||!|о.
в'р;"",'"! за1'вердити ,{иректора товариства в|дпов|дальним за проведен11я р!ч!||'х зд'альних

збор!в акш1онер!в.

дата сю1&\ан11я пРотоколу збор|в наглядово1 2015 року.

голова збор|в /Баб:со Б."т|./

)1еон|довича' який запропонував
го]1осувш111| на 3агапьних зборах

/сергс€ва т.А./секретар збор!в
,,'.,

1.,/'
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