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      Підсумки голосування з питань порядку денного  

Річних Загальних  зборів   
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

«ХАРКІВСЬКИЙ ПЛИТКОВИЙ ЗАВОД» 
які відбулися 22 квітня 2021 р. о 10

00годині 

в приміщенні актового залу цеху №1 (3 поверх) за адресою: 
м.Харків, просп. Московський, буд.297,  

  
З ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗБОРІВ 

 
І. По першому питанню порядку денного: 
(«Обрання  членів Лічильної комісії Зборів. Прийняття рішення про припинення їх 

повноважень.») 
Голова Тимчасової Лічильної комісії повідомила результати голосування  по питанню 

порядку денного. 

 Проголосувало “ЗА”  1 971 961 521 голосів акціонерів, що становить (100,0%)  
голосуючих акцій Товариства, зареєстрованих для участі у Зборах.  

«ПРОТИ» 0 голосів акціонерів, що становить (0,00%)  голосуючих акцій  Товариства, 
зареєстрованих для участі у Зборах.  

«УТРИМАВСЯ» 0 голосів акціонерів, що становить (0,00%)  голосуючих акцій 

Товариства, зареєстрованих для участі у Зборах.  
 За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів акціонерів, що становить (0,00%)  

від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у  загальних Зборах. 
 Не брали участь у голосуванні - 0 голосів акціонерів, що становить (0,00%)  від 

кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у  загальних Зборах. 

          По підсумкам голосування по першому питанню сформовано  протокол № 1 Тимчасової 
лічильної комісії. 

          Рішення по даному питанню прийнято. 
          1.3. ВИРІШИЛИ:  
«Обрати Лічильну комісію  Зборів у наступному складі: Голова Лічильної комісії – 

Левандовська О.М.; Члени Лічильної комісії - Антонов О.В.,  Подпрятова Н.В. Припинити 
повноваження членів Лічильної комісії з моменту закриття загальних зборів акціонерів 

Товариства.» 
ІІ. По другому питанню порядку денного: 
(«Обрання робочих органів Загальних Зборів: Голови та  Секретаря  Загальних Зборів. 

Затвердження порядку проведення Загальних Зборів.») 
ГОЛОСУВАЛИ:    

 Голова Лічильної комісії повідомила результати голосування  по питанню порядку 
денного. 

Проголосувало “ЗА”  1 971 961 521 голосів акціонерів, що становить (100,0%)  

голосуючих акцій Товариства, зареєстрованих для участі у Зборах.  
«ПРОТИ» 0 голосів акціонерів, що становить (0,00%)  голосуючих акцій Товариства, 

зареєстрованих для участі у Зборах.  

«УТРИМАВСЯ» 0 голосів акціонерів, що становить (0,00%)  голосуючих акцій 
Товариства, зареєстрованих для участі у Зборах.  

 За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів акціонерів, що становить (0,00%)  
від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у  загальних Зборах. 

 Не брали участь у голосуванні - 0 голосів акціонерів, що становить (0,00%)  від 

кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у  загальних Зборах. 
 По підсумкам голосування по першому питанню сформовано  протокол № 2 Лічильної 

комісії. 
          Рішення по даному питанню прийнято. 
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2.3.ВИРІШИЛИ:  

«1. Обрати на строк до переобрання Головою зборів - Острогляд О.Г. та Секретарем 
зборів – Макарову С.В. 2. Затвердити наступний порядок проведення Зборів: - доповідь з 
кожного питання порядку денного –  до 30 хвилин; - виступи – до 5 хвилин; запитання до 

виступаючих подавати у письмову вигляді секретарю Зборів; - проведення голосування з 
питання порядку денного - до 10 хв.; підрахунок  голосів  - до 10 хв.; оголошення підсумків  

голосування - до 3 хв. - бюлетень для голосування не враховується лічильною (тимчасовою 
лічильною) комісією, якщо він не надійшов до відповідної комісії у встановлений термін або у 
ньому містяться сторонні написи та/або виправлення. - особи які не є акціонерами Товариства 

або їх представниками, посадовими особами Товариства, запрошеними особами на Загальні 
збори Товариства не допускаються. Фото, відео та аудіо запис на Загальних зборах Товариства  

допускається тільки за рішенням Загальних зборів. - головою Загальних зборів після 
завершення голосування та підрахунку голосів по питанню, що розглядалось оголошуються 
результати голосування та прийняті рішення. -у ході Загальних зборів може бути оголошено в 

порядку ст. 42 Закону України "Про акціонерні товариства" перерву до наступного дня. - для 
виступів на Загальних зборах акціонерів Товариства слово може бути надане лише акціонерам 

або їх уповноваженим особам та представникам Правління, Наглядової ради, Ревізійної 
комісії та бухгалтерії Товариства, голові та секретарю загальних зборів акціонерів, голові та 
членам реєстраційної та лічильної  (тимчасової лічильної) комісій. - усі запитання, звернення 

по питанням порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства, запис для надання 
слова по питанням порядку денного, надаються виключно у письмовому вигляді голові та/або 

секретарю загальних зборів акціонерів Товариства через членів тимчасової лічильної комісії 
та/або членів лічильної комісії, що присутні у залі, до моменту початку розгляду відповідного 
питання порядку денного із зазначенням прізвища та імені (найменування) акціонера або його 

представника, та засвідчені їх підписом.» 
 

ІІІ. По третьому питанню порядку денного: 
(«Звіт Правління про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2020 рік та 
прийняття рішення за результатами розгляду звіту.») 

ГОЛОСУВАЛИ: 
Голова Лічильної комісії повідомила результати голосування  по питанню порядку 

денного. 
Проголосувало “ЗА”  1 971 961 521 голосів акціонерів, що становить (100,0%)  

голосуючих акцій Товариства, зареєстрованих для участі у Зборах.  

«ПРОТИ» 0 голосів акціонерів, що становить (0,00%)  голосуючих акцій Товариства, 
зареєстрованих для участі у Зборах.  

«УТРИМАВСЯ» 0 голосів акціонерів, що становить (0,00%)  голосуючих акцій 
Товариства, зареєстрованих для участі у Зборах.  
  За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів акціонерів, що становить (0,00%)  від 

кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у  загальних Зборах. 
 Не брали участь у голосуванні - 0 голосів акціонерів, що становить (0,00%)  від 

кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у  загальних Зборах. 
         По підсумкам голосування по другому  питанню сформовано  протокол № 3 Лічильної 
комісії. 

              Рішення по даному питанню прийнято. 
 3.3. ВИРІШИЛИ: 

(«Затвердити Звіт Правління про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 
2020 рiк. Визнати роботу Правління протягом 2020 року задовільною.»)  
Звіт Правління про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2020 рiк 

(Додаток № 2). 
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ІV. По четвертому питанню порядку денного: 
(«Звіт Наглядової ради Товариства про підсумки фінансово-господарської діяльності 
Товариства за 2020 рік та прийняття рішення за результатами розгляду звіту.») 

ГОЛОСУВАЛИ:               
Голова Лічильної комісії повідомила результати голосування  по  питанню порядку 

денного. 
 Проголосувало “ЗА”  1 971 961 521 голосів акціонерів, що становить (100,0%)  
голосуючих акцій Товариства, зареєстрованих для участі у Зборах.  

«ПРОТИ» 0 голосів акціонерів, що становить (0,00%)  голосуючих акцій Товариства, 
зареєстрованих для участі у Зборах.  

«УТРИМАВСЯ» 0 голосів акціонерів, що становить (0,00%)  голосуючих акцій 
Товариства, зареєстрованих для участі у Зборах.  
  За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів акціонерів, що становить (0,00%)  від 

кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у  загальних Зборах. 
  Не брали участь у голосуванні - 0 голосів акціонерів, що становить (0,00%)  від 

кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у  загальних Зборах. 
По підсумкам голосування по  питанню порядку денного сформовано  протокол № 4 

Лічильної комісії. 

           Рішення по даному питанню прийнято. 
4.3.ВИРІШИЛИ:  

«Затвердити Звіт Наглядової ради Товариства про підсумки фінансово-господарської 
діяльності Товариства за 2020 рiк. Визнати роботу Наглядової ради Товариства протягом 2020 
року задовільною.» 

Звiт Наглядової ради Товариства про підсумки фінансово-господарської дiяльності 
Товариства за 2020 рiк (Додаток № 3). 

 
V. По п’ятому  питанню порядку денного :  
(«Затвердження звіту та висновку Ревізійної комісії Товариства за підсумками перевірки 

фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами 2020 року.») 
ГОЛОСУВАЛИ:         

Голова Лічильної комісії повідомила результати голосування  по  питанню порядку 
денного. 
   Проголосувало “ЗА”  1 971 961 521 голосів акціонерів, що становить (100,0%)  

голосуючих акцій Товариства, зареєстрованих для участі у Зборах.  
«ПРОТИ» 0 голосів акціонерів, що становить (0,00%)  голосуючих акцій Товариства, 

зареєстрованих для участі у Зборах.  
«УТРИМАВСЯ» 0 голосів акціонерів, що становить (0,00%)  голосуючих акцій 

Товариства, зареєстрованих для участі у Зборах.  

 За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів акціонерів, що становить (0,00%)  
від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у  загальних Зборах. 

 Не брали участь у голосуванні - 0 голосів акціонерів, що становить (0,00%)  від 
кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у  загальних Зборах. 

По підсумкам голосування по  питанню порядку денного сформовано  протокол № 5 

Лічильної комісії. 
            Рішення по даному питанню прийнято. 

5.3. ВИРІШИЛИ: 
(«Затвердити звіт та висновок Ревізійної комісії Товариства за підсумками перевірки 

фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами 2020 року.») 

Звіт Ревізійної комісії з фінансової діяльності Товариства за 2020 рік та Висновок 
Ревізійної комісії Товариства за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності 

Товариства за результатами 2020 року. (Додаток № 4) 
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VІ. По шостому питанню порядку денного : 

(«Розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами розгляду 
висновків.») 

ГОЛОСУВАЛИ: 
Голова Лічильної комісії повідомила результати голосування  по  питанню порядку 

денного. 

   Проголосувало “ЗА”  1 971 961 521 голосів акціонерів, що становить (100,0%)  
голосуючих акцій Товариства, зареєстрованих для участі у Зборах.  

«ПРОТИ» 0 голосів акціонерів, що становить (0,00%)  голосуючих акцій Товариства, 
зареєстрованих для участі у Зборах.  

«УТРИМАВСЯ» 0 голосів акціонерів, що становить (0,00%)  голосуючих акцій 

Товариства, зареєстрованих для участі у Зборах.  
За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів акціонерів, що становить (0,00%)  від 

кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у  загальних Зборах. 
 Не брали участь у голосуванні - 0 голосів акціонерів, що становить (0,00%)  від 

кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у  загальних Зборах. 

По підсумкам голосування по  питанню  порядку денного сформовано  протокол № 6 
Лічильної комісії. 

         Рішення по даному питанню прийнято. 
6.3.ВИРІШИЛИ:  
(«Висновки зовнішнього аудиту прийняти до відома та оприлюднити їх у порядку, 

визначеному законодавством.») 
 

VІІ. По сьомому  питанню порядку денного : 
(«Затвердження річного звіту Товариства і балансу Товариства за 2020 рік.») 
ГОЛОСУВАЛИ: 

Голова Лічильної комісії повідомила результати голосування  по  питанню порядку 
денного. 

  Проголосувало “ЗА”  1 971 961 521 голосів акціонерів, що становить (100,0%)  
голосуючих акцій Товариства, зареєстрованих для участі у Зборах.  

«ПРОТИ» 0 голосів акціонерів, що становить (0,00%)  голосуючих акцій Товариства, 

зареєстрованих для участі у Зборах.  
«УТРИМАВСЯ» 0 голосів акціонерів, що становить (0,00%)  голосуючих акцій 

Товариства, зареєстрованих для участі у Зборах.  
 За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів акціонерів, що становить (0,00%)  

від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у  загальних Зборах. 

  Не брали участь у голосуванні - 0 голосів акціонерів, що становить (0,00%)  від 
кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у  загальних Зборах. 

По підсумкам голосування по  питанню  порядку денного сформовано  протокол № 7 
Лічильної комісії. 
         Рішення по даному питанню прийнято. 

7.3.ВИРІШИЛИ:  
(«Затвердити річний звіт  і баланс Товариства за 2020 рік.») 

Доповідь та Річний звіт  і баланс Товариства за 2020 рік (Додаток №5). 
 
VІІІ. По восьмому  питанню порядку денного : 

(“Затвердження порядку розподілу прибутку Товариства за підсумками діяльності 
Товариства в 2020 році. Затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог, 

передбачених законом.») 
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ГОЛОСУВАЛИ: 

Голова Лічильної комісії повідомила результати голосування  по питанню порядку 
денного. 

Проголосувало “ЗА”  1 971 961 521 голосів акціонерів, що становить (100,0%)  

голосуючих акцій Товариства, зареєстрованих для участі у Зборах.  
«ПРОТИ» 0 голосів акціонерів, що становить (0,00%)  голосуючих акцій Товариства, 

зареєстрованих для участі у Зборах.  
«УТРИМАВСЯ» 0 голосів акціонерів, що становить (0,00%)  голосуючих акцій 

Товариства, зареєстрованих для участі у Зборах.  

  За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів акціонерів, що становить (0,00%)  від 
кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у  загальних Зборах. 

 Не брали участь у голосуванні - 0 голосів акціонерів, що становить (0,00%)  від 
кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у  загальних Зборах. 

По підсумкам голосування по питанню порядку денного сформовано  протокол № 8 

Лічильної комісії. 
            Рішення по даному питанню прийнято. 

8.3. ВИРІШИЛИ:  
(«Затвердити  Рішення про наступний порядок розподілу прибутку Товариства за підсумками 
діяльності Товариства в 2020 році:  частину чистого  прибутку  Товариства  за підсумками 

діяльності Товариства в 2020 році у розмірі  20 000 000,00 (двадцять мільйонів) грн. направити 
на  виплату  дивідендів, що  складає 0,01 грн. на 1 (одну)  просту  іменну  акцію,  а решту 

частини прибутку  залишити не розподіленою, та направити на подальший розвиток 
Товариства.») 
 Доповідь та Рішення про порядок розподілу прибутку за підсумками діяльності 

Товариства  в  2020 році та затвердження розміру річних дивідендів (Додаток № 6). 
 

ІХ. По дев'ятому питанню порядку денного : 

 («Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть 

вчинятись Товариством протягом одного року з дати прийняття такого рішення. Надання 
повноважень на укладення значних правочинів на підставі рішення Наглядової ради.»)   

Голова Лічильної комісії повідомила результати голосування по дев'ятому питанню 
порядку денного. 

Проголосувало “ЗА”  1 971 961 521 голосів акціонерів, що становить (100,0%)  

голосуючих акцій Товариства, зареєстрованих для участі у Зборах.  
«ПРОТИ» 0 голосів акціонерів, що становить (0,00%)  голосуючих акцій Товариства, 

зареєстрованих для участі у Зборах.  
«УТРИМАВСЯ» 0 голосів акціонерів, що становить (0,00%)  голосуючих акцій 

Товариства, зареєстрованих для участі у Зборах.  

 За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів акціонерів, що становить (0,00%)  від 
кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у  загальних Зборах. 

 Не брали участь у голосуванні - 0 голосів акціонерів, що становить (0,00%)  від 
кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у  загальних Зборах. 

  По підсумкам голосування по питанню порядку денного сформовано протокол № 9 

Лічильної комісії. 
 Рішення по даному питанню прийнято. 

9.3. ВИРІШИЛИ:  
(«Затвердити Рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть 

вчинятися Товариством протягом одного року з дати прийняття такого рішення, згідно з яким: 

 1. Попередньо схвалити значні правочини, які Товариством можуть вчинятися протягом 
одного року з дати прийняття такого рішення, якщо вартість майна, робіт або послуг, що є 

предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків та/або 50 відсотків вартості активів за 
даними останньої річної фінансової звітності Товариства, наступного характеру:  
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- правочини (контракти, договори та додаткові угоди до них)  з постачання (купівлі-

продажу) майна (виробничих ліній, обладнання, запасних частин, сировини, корпоративних 
прав, нерухомості, земельних ділянок, тощо), правочини з отримання/надання послуг  
(договори кредиту/позики, акредитиву, поруки/гарантії, оцінки, застави/іпотеки, підряду) та 

інші правочини, не заборонені законодавством, загальною сукупною вартістю, еквівалентною        
20 000 000,00 (двадцяти мільйонам) Євро відповідно до курсу НБУ гривні до Євро  станом на 

дату вчинення правочину, за умови попереднього прийняття Наглядовою радою Товариства 
відповідного рішення про укладення значного правочину. 

2. Підписання Головою правління від імені Товариства значних правочинів 

здійснюється відповідно до Статуту та лише на підставі попередньо прийнятого Наглядовою 
радою відповідного рішення про надання повноваження на підписання значного правочину.»)  

Додаток до Протоколу Зборів, Доповідь та Рішення про попереднє схвалення значних 
правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дати прийняття такого 
рішення. (Додаток № 7) 

 
Всі питання, віднесені до Порядку денного Зборів, розглянуто.  

Збори вважаються закритими. 
 
 

Голова правління 
ПрАТ “ХАРКІВСЬКИЙ ПЛИТКОВИЙ ЗАВОД”        _______________________    Єфімов О.О. 


