
 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наглядовою радою ПАТ «Запоріжжяобленерго» 
протокол № 1 від 20.06.2022  

 
До уваги акціонерів 

Публічного акціонерного товариства «Запоріжжяобленерго»  
 (далі – ПАТ «Запоріжжяобленерго», Товариство) (код ЄДРПОУ 00130926),  

місцезнаходження Товариства: 69035, м. Запоріжжя, вул. Сталеварів, 14  
 

 
Повідомляємо Вас про дистанційне проведення 01 серпня 2022 року позачергових 

загальних зборів ПАТ «Запоріжжяобленерго»! 
 
Рішення про скликання позачергових загальних зборів акціонерів                                                   

ПАТ «Запоріжжяобленерго» та дистанційне їх проведення (далі – Загальні збори) прийнято 
Наглядовою радою Товариства (протокол № 1 від 20.06.2022) відповідно до Закону України 
«Про акціонерні товариства», Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів 
України, спрямованих на забезпечення додаткових соціальних та економічних гарантій у зв’язку 
з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19)» від 30.03.2020 № 540-IX, а також у зв’язку із 
проведенням заходів, спрямованих на запобігання виникненню та поширенню коронавірусної 
хвороби (COVID-19) відповідно до постанови Кабінету Міністрів України «Про встановлення 
карантину та запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання 
поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої 
коронавірусом SARS-CoV-2» від 09.12.2020 №1236.  

01 серпня 2022 року – дата дистанційного проведення Загальних зборів (дата завершення 
голосування), що будуть проведені у відповідності до Тимчасового порядку скликання та 
дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників 
корпоративного інвестиційного фонду, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних 
паперів та фондового ринку від 16.04.2020 № 196 (із змінами) (далі – Тимчасовий порядок).  

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах: 26 
липня 2022 року (станом на 24 годину). 

Дата розміщення бюлетенів для голосування на веб-сайті Товариства за адресою: 
http://www.zoe.com (розділ – Акціонерам/Загальні збори акціонерів):  

- 22 липня 2022 року – бюлетень для голосування (щодо інших питань порядку денного, 
крім обрання органів товариства); 

- 28 липня 2022 року – бюлетень для кумулятивного голосування (з питань порядку 
денного, голосування за якими здійснюється шляхом кумулятивного голосування).  

Бюлетені для голосування на Загальних зборах приймаються виключно до 18-00 дати 
завершення голосування 01 серпня 2022 року. 

     
ПРОЄКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: 

 
1. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради 

Товариства. 
2. Обрання членів Наглядової ради Товариства. 
3. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової 

ради Товариства. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами 
Наглядової ради Товариства. 
 
  

ПРОЄКТИ РІШЕНЬ З ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: 
1.  Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради 
Товариства. 

Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства у повному складі. 
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2. Обрання членів Наглядової ради Товариства. 
 
3. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами 
Наглядової ради Товариства. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з 
членами Наглядової ради Товариства. 

1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами 
Наглядової ради Товариства, та встановити наведений у них розмір винагороди членам 
Наглядової ради Товариства.  

2. Надати керівнику Виконавчого органу Товариства повноваження на підписання 
цивільно- правових договорів, які укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства. 

  
Адреса сторінки на веб-сайті Товариства за адресою: http://www.zoe.com (розділ – 

Акціонерам/Загальні збори акціонерів), на якій розміщена інформація з проєктами рішень щодо 
кожного з питань, включених до порядку денного  Загальних зборів, повідомлення про 
проведення Загальних зборів, а також інформація, зазначена у пункті 44 Тимчасового порядку.  

На дату складення переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення 
Загальних зборів акціонерного товариства, наданого ПАТ «НДУ» станом на 20.06.2022 року 
загальна кількість акцій становить 179 360 000 штук, голосуючих 178 424 523 штуки. 

Після отримання повідомлення про проведення Загальних зборів кожен акціонер має право 
користуватися правами, наданими відповідно до Розділів XI та ХІІ Тимчасового порядку, а саме: 
ознайомлюватися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного; 
вносити пропозиції щодо питань, включених до проєкту порядку денного Загальних зборів, а 
також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства. 

З документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних 
зборів, акціонери Товариства та їх представники можуть ознайомитися з дати надіслання 
акціонерам даного повідомлення до дати проведення Загальних зборів шляхом направлення 
Товариством документів акціонеру на його запит засобами електронної пошти. 

Запит акціонера на ознайомлення з документами, необхідними акціонерам для прийняття 
рішень з питань порядку денного, має бути підписаний кваліфікованим електронним підписом 
такого акціонера (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення 
документу особою) та направлений на адресу електронної пошти:  
 m.ovchinnikov@zoe.com.ua 

У разі отримання належним чином оформленого запиту від акціонера, особа, відповідальна 
за ознайомлення акціонерів з відповідними документами, направляє такі документи на адресу 
електронної пошти акціонера, з якої направлено запит із засвідченням документів 
кваліфікованим електронним підписом. 

Товариство до дати проведення Загальних зборів надає відповіді на запитання акціонерів 
щодо питань, включених до порядку денного Загальних зборів. Відповідні запити направляються 
акціонерами на адресу електронної пошти: m.ovchinnikov@zoe.com.ua, із зазначенням ім’я 
(найменування) акціонера, який звертається, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, 
змісту запитання та засвідченням такого запиту кваліфікованим електронним підписом (іншим 
засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою). 
Відповіді на запити акціонерів направляються на адресу електронної пошти акціонера, з якої 
надійшов належним чином оформлений запит, із засвідченням відповіді кваліфікованим 
електронним підписом уповноваженої особи. Товариство може надати одну загальну відповідь 
на всі запитання однакового змісту. 

Відповідальним за порядок ознайомлення акціонерів із документами, необхідними для 
прийняття рішень з питань порядку денного річних загальних зборів, є Овчинніков Максим 
Борисович – Директор з питань правового забезпечення ПАТ «Запоріжжяобленерго». 
Контактний телефон: (061) 228-51-00 (83-79), електронна адреса для зв’язку з акціонерами:  
m.ovchinnikov@zoe.com.ua 

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проєкту порядку 
денного Загальних зборів, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства, 
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кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів Товариства у порядку 
та у строки, передбачені Розділом XII Тимчасового порядку. 

Пропозиції вносяться акціонерами не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення 
позачергових загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства – не пізніше ніж 
за 7 днів до дати проведення позачергових загальних зборів. 

Пропозиція до проєкту порядку денного Загальних зборів направляється із зазначенням 
реквізитів  акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту 
пропозиції до питання та/або проєкту рішення. 

Пропозиції щодо включення нових питань до проєкту порядку денного повинні містити 
відповідні проєкти рішень з цих питань. Пропозиції щодо кандидатів у члени Наглядової ради 
Товариства мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником 
акціонера (акціонерів), або про те, що кандидат пропонується на посаду члена Наглядової ради - 
незалежного директора. 

Пропозиція до проєкту порядку денного Загальних зборів може бути направлена 
акціонером у вигляді електронного документу із засвідченням його кваліфікованим електронним 
підписом акціонера (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення 
документу особою) на адресу електронної пошти  m.ovchinnikov@zoe.com.ua 

Разом із запитом щодо ознайомлення з документами, необхідними для прийняття рішень з 
питань порядку денного, та/або запитаннями щодо порядку денного Загальних зборів, та/або 
направленням пропозицій до проєкту порядку денного Загальних зборів, акціонеру 
(представнику акціонера) необхідно надати до Товариства  засвідчену належним чином копію 
виписки про стан рахунку в цінних паперах, яка підтверджує факт володіння акціонером акціями 
Товариства, складену станом на дату не пізніше 5 календарних днів до дати звернення акціонера 
(представника акціонера) 

Для реєстрації акціонерів (їх представників) для участі у Загальних зборах таким 
акціонером (представником акціонера) подаються бюлетені для голосування депозитарній 
установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються 
належні акціонеру акції Товариства на дату складення переліку акціонерів, які мають право на 
участь у Загальних зборах. Разом із бюлетенями для голосування акціонеру (представнику 
акціонера) необхідно надати депозитарній установі паспорт (засвідчену належним чином копію), 
для можливості його ідентифікації та верифікації депозитарною установою, а представнику 
акціонера також документ, що підтверджує його повноваження (засвідчену належним чином 
копію). Депозитарна установа може вимагати у акціонера (представника акціонера) також інші 
документи, необхідні для його ідентифікації та верифікації, відповідно із положенням договору, 
укладеного між акціонером та такою депозитарною установою та/або законодавством про 
депозитарну систему та/або законодавством, що регулює порядок дистанційного проведення 
Загальних зборів. 

Представником акціонера на Загальних зборах може бути фізична особа або уповноважена 
особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територіальної громади.  

Посадові особи органів акціонерного товариства та їх афілійовані особи не можуть бути 
представниками інших акціонерів акціонерного товариства на Загальних зборах.  

Представником акціонера – фізичної чи юридичної особи на Загальних зборах може бути 
інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а представником акціонера – 
держави чи територіальної громади – уповноважена особа органу, що здійснює управління 
державним чи комунальним майном.  

Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк.  
Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах, видана фізичною особою, 

посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також 
може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з 
цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на 
Загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, 
уповноваженою на це її установчими документами.  

Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах може містити завдання 
щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного Загальних зборів із зазначенням того, 
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як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Якщо довіреність не містить завдання 
щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на Загальних зборах на 
свій розсуд.  

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах 
декільком своїм представникам.  

Якщо для участі в Загальних зборах шляхом направлення бюлетенів для голосування 
здійснили декілька представників акціонера, яким довіреність видана одночасно, для участі в  
Загальних зборах допускається той представник, який надав бюлетень першим.  

Надання довіреності на право участі та голосування на Загальних зборах не виключає право 
участі на цих Загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.  

Акціонер має право у будь-який час до закінчення строку, відведеного для голосування на 
річних Загальних зборах відкликати чи замінити свого представника на Загальних зборах, 
повідомивши про це депозитарну установу, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого 
акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, або взяти участь у 
Загальних зборах особисто.  

Повідомлення акціонером про заміну або відкликання свого представника може 
здійснюватися за допомогою засобів електронного зв’язку відповідно до законодавства про 
електронний документообіг.  

Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з 
використанням бюлетенів для голосування - бюлетеня для кумулятивного голосування (з питань 
порядку денного, голосування за якими здійснюється шляхом кумулятивного голосування), 
бюлетеня для голосування з питань обрання органів товариства (крім кумулятивного 
голосування), бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання 
органів товариства). 

Голосування на Загальних зборах з відповідних питань порядку денного розпочинається з 
моменту розміщення на веб-сайті Товариства за адресою: http://www.zoe.com (розділ – 
Акціонерам/Загальні збори акціонерів) бюлетенів для голосування.   

Голосування на Загальних зборах завершується о 18 годині 00 хвилин 01 серпня 2022 року. 
Акціонер в період проведення голосування може надати депозитарній установі, яка 

обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні 
акціонеру акції Товариства, лише один бюлетень для голосування з одних і тих самих питань 
порядку денного.  

У разі якщо бюлетень для голосування складається з кількох аркушів, кожен аркуш 
підписується акціонером (представником акціонера) (дані вимоги не застосовуються у випадку 
засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника).  

Кількість голосів акціонера в бюлетені для голосування зазначається акціонером на підставі 
даних отриманих акціонером від депозитарної установи, яка обслуговує рахунок в цінних 
паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства.  

Бюлетень для голосування на Загальних зборах засвідчується одним з наступних способів 
за вибором акціонера:  

1) за допомогою кваліфікованого електронного підпису акціонера (його представника);  
2) нотаріально, за умови підписання бюлетеня в присутності нотаріуса або посадової особи, 

яка вчиняє нотаріальні дії;  
3) депозитарною установою, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на 

якому обліковуються належні акціонеру акції товариства, за умови підписання бюлетеня в 
присутності уповноваженої особи депозитарної установи.  

Товариство повідомляє, що особам, яким рахунок в цінних паперах депозитарною 
установою відкрито на підставі договору з емітентом, необхідно укласти договір з 
депозитарними установами для забезпечення реалізації права на участь у дистанційних  
Загальних зборах Товариства. 



IPOTOKOJI.Nb 1

3aciAaHHr HarJrrAoBoi pagr IIAT <3anopixxRo6lenepror>

rvr. Kr.rin 20 uepnnr 2022 poxy

(Doprvra rpoBeAeHnfl: ri6pu4uuft (poprraar (oco6rcra upucyruicm a6o ytracrb 3

BLIKopHcraHH.f,M saco6in renexoMyHiraqifiHoro 3n'r:ry Google Meet 3a rrocr.rJraHHrM
https ://meet. google.com/nfd-uqow-xei).

lara ra rrac rpoBeAeHHq: 1 1:00 roa. 20 qepBHfl 2022 pory.

Micqe npoBeAeHHr: Kuie, ayl. Eor4ana XrraersnlrrlbKoro, 6y1,.4, x. 500.

Ilpucyrui rrJreHlr HarurflAoBoi pagu:
XOIOAHOBA Ipr.rua llerpinna
MAHbKIBCbKA Anacracir f enna4iinna
EOI(KO fassa Olexcaugpinna (yuacrb 3 Br.rxopr{craHHflM gaco6is renexoMyHiraqifinoro
an'asry)
HETII4TAI4JIO Onena Muxafi nieHa

BigcyrHi rrJreHH HarJrflAoBoi pagr:
A|APKOB esreHift lOpiftonNu
PYAEHKO,{rraIErpo B a4urrronu.r
AHAPOIUYK Orexcifi BonoAuur,rpoBurr

Ha saciAauui HausAosoi paAI4 npucyrHi 4 rilreHr.r is 7. IIpo Aary ra qac rpoBeAeHHfl
saciAaHHs sci qreHu HaurflAoBoipalu 6ynn uoni4ouleui HaJrexHraM rruHoM.

y siAnoniAuocri Ao n. 17.11.5. craryry ny6riunoro arqiouepuoro roBapr.rcrBa
<3auopixxro6reneproD (aari Tonapucrno, nAT <3auopixxao6reHepro>) saci4aunx
HarnflAoBoi paAu e ilpaBoMoqHlrM, flKrrlo B HboMy 6epe yuacrr 6inbure [oJroBr,rHr.r qneHiB

HarJI-f,AoBoi panu siA saramHoro cKJraAy HarnflAoBoi paau. Taruu qHHoM KBopyM Ans
upufinrrrr pimeur HarnflAoBoro pagoro €.

rroPflIoK [EHH]rfr:
l. Ilpufrunrra pinrenHfl rlpo AucranqifiHe rrpoBeAeHus rro3aqeproBrx 3araJrbHrrx

r6opin TonapucrBa, B[3HarreHHfl AarH rrpoBeAeHHq ra 3arBepAxeHHfl ii npoerry rropqAKy

AeHHOfO.

2. B[rua.renHs Aarlr cKJraAeHHfl nepe;riny arcqionepin, nrci Marorb 6yru nonigooureni
npo Auctanqifine upoBeAeHHfl [o3arreproB[x 3araJrburrx r6opin Tonapucrna, sni
nig6ygyrrcs 01 ceprufl 2022porcy.

3. BlrsHaqeuHq AarH cKJraAeHHfl uepe;rircy arqionepin, mci Marorb rrpaBo Ha yrracrb
y Arrcranrliftnux rlo3arreproBlrx 3araJrbHlrx r6opax Torapncrna, rrci nigbygyrrcq 01 ceprrHs
2022 pony.

4. O6panHn q.neuin peecrpaqiftHoi rcorvricii ilItfl peecrpaqii arqionepin Ha

.qncrauqiftHrrx rlo3arreproBrrx 3araJrbHrrx rdopax Tonapncrna, rri niq6ygyrrcs 01 cepnHfl
2022 porcy.

5. O6pannr q;renin ;ri.ru;ruroi xouicii AucranrliftHrrx rro3aqeproBrrx 3araJrbHrrx

r6opin Tonapncrna, xrci nig6ygyrscq 01 ceprrHfl 2022 potcy ra upufinrrrn pirueHHn rpo
rrpu[rlrreHnr ix rroBHoBa]r(eHb.



6. O6panns loronu ra Cercperapq Ancranqifrnux ro3arreproBrrx 3araJrbHux r6opin
Tonapucrna, rrci nig6ygyrrcs 01 ceprrHrr 2022 porcy.

7. flpo flp[3Harlennq oci6 Ha B3a€Moliro r ny6ri.ruurvr arcqionepHrrM ToBaprrcrBoM
<<HaqioualrHnft Aerlo3rlTapift Yrpaiur)) rpr lncrauqiftHoMy rrpoBeAeHHi noraueproBux
3araJrbHrrx r6opin, sri siA6yayrscc 01 cepnnn 2022 porcy.

8. 3arnepAxeHnfl noniAopueHHq rpo AucranqifiHe rrpoBeAenns 01 cepnnt 2022
poKy rro3arreproBM 3araJrbHux r6opin TonapncrBa ra Brr3HaqeHHr cuoco6y fioro nogannr
arcqionepanr.

9. flpufinxrrn piureHHfl rlpo o6pauur Aeno3uTapuoi ycranoBrr AJrfl HaAaHHs rrocJryr
ir glrcranqifrHoro npoBeAeHufl no3aqeproBrrx 3afaJrbHrrx :6opin, 3arBepA?r(eHHfl yMoB

AoroBopy, ruo yxJraAarrlMerbcfl 3 HeIo, BcraHoBJrennr pornripy orrJrarlr iT uocayr.

PO3InflA frlrTAHb IIOp.flAKy IEHHOI O :

Iluranns .I{b 1: Ilprlfrusrrq piureHHs uno ArcrauuifiHe uponeAeuHq uoraqepronrx
gararsn[x s6opis TonaD[crna. s[gHa.reuHq narrl uponenenus ra rarneDnxeHng ix
NDO€Kry TIODfltrISY,IIEHHOIO.

O6rpynryBaHHs:
3 ypaxynaunnra suitt, BHeceHI4x Ao 3aroHy Yxpainu <llpo axqionepui ronapacraa>

3axonou Yxpainu si.{ 30.03.2020 Ne 540-IX <flpo BHeceHH.fl gNaiH Ao AerKtx 3aKoHoAaBr{r.rx
arris Yxpaiuu, cnprMoBaHI,Ix Ha ga6esuerreHHfl AoAarKoBprx coqialsurx ra eKoHoMi.rHr,rx
rapanrifi y ln'rsry 3 rouupeHHrM Koponanipyuroi xnopo6u (COVID-l9)>, ni4noai4no go
nocraHoBu Ka6iuery Miuicrpin Yrpaiuu si!,09.12.2020}lb 1236 <IIpo BcraHoBrreHHfl KapaHrr.rHy
Ta 3alpoBaAxeHH, o6ueNynamuux nporneni4euiquux gaxoAie 3 Meroro :ano6iranss
roIIrI4peHHlo Ha repuropii Yxpainu rocrpoi pecuiparopnoi xnopo6u COVID-I9, cnpuvuuenoi
xopoHanipycou SARS-CoV-2>, nyHKTy 26 Tuw,aacoBoro roprAKy cKJrr,rKaHH, Ta Ar.rcraHrlifisoro
rIpoBeAeHHfl 3ariIJIbHI{x s6opin ar<qionepin ra 3arzrJrbHux s6opin yracunxin Kopnoparr,rBHoro
iHsecruuifiuoro Son4y, 3arBepAxeHoro pirueuuru Haqionamnoi xorraicii a qiuur.rx nauepin ra
Qon4onoro pr,rHKy siq,16.04.2020 }lb 196 (si arrainauu) (aani - Ilopx4or).

Bianosiguo Ao nyHrry 38 lloprgxy rpoeKr nopflAxy AeHHoro 3ararrbHr,rx s6opin ra
flopflAoK Aennufi 3aftulbHllx s6opie 3arBepAxye oco6a, ulo cKnlrxae saramui:6opu.

llpoerr pirueHnr, Bl4HeceHoro Ha roJrocyBaHHr 3 rlboro rrrlTaHHfl nopsAKy AeHHoro:
1. Ilpufinrru piurennr rpo Auc:ranqifine rpoBeqennfl 01 ceprrns 2022 poKy

[o3arreproBlrx 3araJrbHnx r6opin TonapucrBa ra 3arBepArrru rarcufi [po€KT rroprAry
AeHHoro ulrx nosarreproBrrx 3araJrbHux r6opin:

1. Ilpafinamma piruennn npo npunuHeHun nosHonailceHo fonoeu ma ,ueuie
Haztnd o o oi p ad u To e ap ucme a.

2. Odpannn qreaio Haaudoeo'i padu Toeapucmea.
3.3ameepduceuHn ymo6 4ueinono-npa6o6ux dozoeopio, t4o yrutadamu*tymbcn 3

q.ileH&Mu Haanndoeoi padu Toeapucmea. Obponnn oco6u, nKa ynosHonailcyembcn Ha
nidnucarurun dozoeopie 3 qneH&Mu Haznndoooi padu Toeapucmea.

2. flopyuurn rcepinnurcy Bnrconanqoro oprany Tonapucrna Bxrrrrr ncix,
uepeg6a.reHlrx 3aKoHoAaBcrBoM saxoAin rrloAo ra6e:neqeHHs AucraHqifiHoro rrpoBeAeHHq
01 cepuun 2022 porcy rro3aqeproBrrx 3araJrbHrrx r6opin Tonapucrna.

MKI, TOJI Hfl:
(34) 4 rorou.r
(rrpoTLI) 0 rorocis



r.rMaBcfl) | 0 ronocie

PITIIEHHfl TIPI4frHflTO.

H isT
sri nia6vavrscq 01 cepnHq 2022 poKv.

O6rpyuryBaHuq:
Bi.quosiaHo .qo ryHKry 15 qacrllHpr 4pyroi crami 52 3axouy Yxpaiuu <IIpo axqionepHi

ToBapI,IcrBD) Ao BI,IKrrorrHoi xouuerenqii Harnqlonoi pa4u TonapucTna HaJrex[Tb Br,r3HarreHHs

Aarlr cKnaAeHHs nepeniry arqionepin, rxi Malorb 6yru uoni4ouleni trpo npoBeAeHHfl 3aftrJrrHr.rx
a6opin niAuosiAuo Ao qacrLIHLI nepruoi crarri 35 3arouy Yxpaiuu <IIpo arqiouepui ronapucrna>
ra Malorb rlpaBo Ha yqacrb y 3aranbHllx a6opax siAnosiAHo Ao crarri 34 3axony YxpaiHu <IIpo
axqiouepHi ronapuc:rna>.

flpoem piureuur, BI,IHeceHoro Ha ronocyBaHu, 3 rlboro nr.rraHHfl nopsAKy AeHHoro:
1. Burnaq[Tll Aarolo cKJTaAeHHR nepenircy arqiouepin, rri Marorb 6yru uoni4oruleni

Ipo gucranqifine [poBeAeHHfl rltl3aqeproBrrx 3araJrbHrrx 16opin Tonapucrna, Aary
:achannq Harlngonoi pagu TonapucrBa, Ha sKoMy npufinnro pimennr rpo Arrcranqifine
rIpoBeAeHHn 01 cepuus2022 pony rlo3aqeproBrrx 3araJrburrx r6opin Tonapucrna.

2. lopyuurn repinnnrcy Burconan.roro opraHy Tonapucrna Bxrrrrr ncix,
nepegOauenux 3arcouon Yrcpaiun <[Ipo arcqionepni ronapucrBa>, raxoAis rrloAo
sa6egneqeHnq nonigour.nenur arqionepin Tonapr.rcrna rpo Aucranqifine rpoBeAeHHs
01 cepnur 2022 porcy ro3aqeproBrrx 3araJrbHrrx:6opin Tonapucrna.

MKII IOJIOCYBAHHS:
(3a> 4 ronocr.r
((IIpOTU)) 0 rorocis
(yTpr,rMaBcfl) 0 rorocis

Ilrlrannq }{b 3: BHrHa.reHHq Aarrl crcratreHnq neperiKv arcqioHeDin. qxi prarorr npano
na vqacrr v nficrauuiftnllx nogaqepros[x raraJsuHx r6opax Tonapflcrsa. sKi sin6vlyrrcq
01 cepnns 2022 porv.

O6rpynryBaHHq:
BianosiaHo Ao rIyHKry 4l llopr.4xy uoni4oirareHH, rpo npoBeAeHHs 3aruurbHr.rx s6opin m

rIpoeKT [oprAKy AeHHoro HaAcr.uraerbcq KoxHoMy axqionepy, 3iBHarreHoMy n nepelixy
arqionepin, cKJIar{eHoMy B [oprAKy, ycraHoBneHoMy 3aKoHoAaBcrBoM npo Aeno3r4TapHy cr.rcreMy
Yrpainu, Ha Aary, Bpr3HarreHy oco6oro, ,Ka cKJruKae saranrHi :6opu.

BiauosilHo Ao IIyHKry 15 qacrr.rHr.r apyroi crarri 52 3arony YxpaiHrE <IIpo arqioHepni
ToBapucrBa) Ao BI,IKJIIoqHoi roruneresqii Haru4onoi pa4u Tonapucrna HaJrexr,rrb Br,r3HaqeHHr

AarLI cKnaAeHH, nepenixy arqiouepin, xxi Malorb 6yrra noni4ouleni flpo npoBeAeHH, 3aftIJrbHtrx
a6opie siAnoniffIo Ao qacrI,IHH uepruoi crarri 35 3arony Yrpainn <llpo arqionepHi ronapzcrna>
ra Malorb rpaBo Ha yqacrb y 3arilnbHlrx s6opax si.qrosiAHo Ao crar-ri 34 3axoHy Yrpaiuu uflpo
axqionepHi ronapucrna>.

Ilpoexr piureuua, BLIHeceHoro Ha roJrocyBaHH, 3 rlboro frlrraHHr noprAKy AeHHoro:
1. Bursaqnr*t 26 JrIrnHfl 2022 porcy (cranonr Ha 24 roguuy) Aaroro cKJraAeHHfl

[lrranns N! 2: B[sHaqeHus narr cKflateuHq uepefliKv arcuiouepin. sri Marorr 6vr[



flepeJrircy aKrlioHepiB, flKi Marorb npaBo Ha
3araJrbHrrx r6opax Tonapncrna, nrci nig6ygyrrcn

yrlacrb y gucrauqiftuux rro3aqeproBrrx
01 cepunn 2022 porcy.

IIi MKH
((34) 4 rorocn
(IIpoTr,r) 0 rorocis
((yTpI,IMaBC.S)) 0 rorocie

PIIIIEHHfl TIPUfrI{flTO.

O6rpynryBaHHfl:
Bianoniano .(o ryHxry 12 ,$cruuu 2 crarri 52 3arony Yrpainn <llpo axqioHepni

roBapl,IcrBa) Ao BLIKrIoqHoi ronanerenqii HarnqAonoi pa4ra HaJrexr.rrb o6pauux peecrpaqifiuoi
rorraicii. BianosiaHo .4o ryHrcy 76 flopr4ry uepcoua-nruufi cKnaA peecrpaqifiuoi xorraicii
Br,r3Harraerbcs oco6orc, flKa cKJruKae 3araJrbHi s6opu.

Ilpoexr pirueuux, BuHeceHoro Ha roJrocyBaHHfl 3 rlboro rrHTaHH.rr noprAKy AeHHoro:
l. O6parn peecrpaqiftny nonriciro grn peecrpaqii arcqionepin Ha ArrcraHqifturx

no3arreproBllx 3araJrburlx r6opax Tonapucrna, rrci ni46ygyrscs 01 ceprrHs 2022 porcy, y
crc;raAi:

1) Ha.nunafirco Inua AHaroliinnal
2) Cegrnpon Ba;repifr CanocrsHoBrq;
3) IIIymra IOJris OrercciilnHa;
4) Moporon Birrop Ceprifionnu;
5) KpacuoKyrcbKa Aap's OlexcanApinHa.

MKI.I IOJIOCYBAHHfl:
(34)) 4 rorocu
(flporr,r) 0 rorocin
(yrplrMaBcfl)) 0 rorocie

rlrranHs J\] 5: O6paHHs qreHis riqrmHoi rcoMicii ltlcraHuiftHllx uoraqepron[x
raraflrurx g6onin Tosaprcrna. sri niA6vavrrcq 01 cepnHq 2022 porcy ra nprfiusrrs
pinrenns npo nplrulrnenHq ii uonuonaxeHr.

O6rpynryBaHHq:
BilnosiaHo Ao nyHKTy 111 floprAxy nepcoHirnEuufi cxra4 ri.{HmHoi rouicii Br.r3Haqa€rbc.,r

oco6oro, ,Ka cKJrr.rrae sarartui s6opu.

flpoext piurenn.a, BI,IHeceHoro Ha roJrocyBaHH, 3 rlboro [uraHH, rropflAKy AeHHoro:
1. O6paru ;riunnsny xolriciro AuctaHrliftnux ro3aqeproBrx 3araJrbHrrx r6opin

Toaapncrna, Rrci nia6y4yrrcq 01 ceprrnfl 2022 porcy, y crclagi:
I ) Cea;rnpon Ba;repifi CanocrsHoBrrq - roJroBa .niqu;rrnoi rconricii;
2) Caqyra O;rena MurcolailnHa - rrJreH.rriqu;rrnoi rcorricii;
3) Moporon Bircrop Ceprifionuq - qJreH ;ri.uurr,uoi norvricii;
4) Illy.nrra lO.niq Olercciiinua - rrrreH ni.rrmHoi rcorvricii;
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5) KpacnoKyrcbKa Aaptfl Orerccaugpinna - rrJreu liqu.nruoi rcopricii'.
2.IIpunuuuru rtoBHoBaxeHHq ri.r[ruHoi xorricii AucrauqiftnHx rr03aqeproBrrx

3araJr6Hlrx r6opin Tonapucrsa nicrs Br{KoHaHHq [orcraAeur.rx Ha nei o6ostqrrcir y rroBHoMy
o6cq:i.

IIiA

PIIII EHIIfl TIPIITI{fl T O.

Jllrranns .I{b 6: O6panns foJronr ra CercperaDq lrcraHqiftHux noraqeDronux
saramHnx r6opin Tonaprcrna. sxi nin6ylyrrcfl 01 cepnHq 2022 poKv.

O6rpynryBaHHfl:
Bilnoni.qso Ao IIn. I n. 17.4. craryty TonapucrBa Ao KoMnereHuii Harnx4onoi pa4u

HulJrexurb o6pannx loronu 3araJrbHr.rx s6opin ra Cerperaps 3afturbnux a6opin, xpiu nnnagrin
o6pannx foronpr ra Cexpempx 3araJrbHr4x s6opir 3araJrbHr,rMr,r s6opaurE B noprAKy,
nepe46aueHoMy rlll:,. 16.16.4 rlboro Craryry.

llpoexr pimennx, Bl{HeceHoro Ha roJrocyBaHHfl 3 uboro rrrrraHHq rropfl.{Ky AeHHoro:
l. O6paru loJrosorc AncranqifiHlrx rlo3aqeproBlrx 3araJrbHrrx s6opin Tonapucrna -

Boponrca lOpin CraniclanoBrqa.
2. O6parn CerpetapeM AlrcraHuifisux ro3arreproBrrx 3araJrbHrrx r6opin Tonapucrna -

Onqnnnircosa Marcurua EopncoBrrqa.

lliacvrrrcn roJrocyBaHHfl :
(34) 4 rorocu
(npoTr.r) 0 rorocin
(yTpr,rMaBcfl) 0 rorocin

PI IIIE HHf TIPUI,IHfl TO.

Jlrrannq .]\l! 7: IIpo uplrsuaqeHHq oci6 Ha ngaeplolirc r nvdri.ruurr aKuiouepHrlvr
ronaD[crnoilr <<HauionaJrrn[fi leno:[rapifi Yrcpainr.r>> upu llrcranuifinoprv nposeAeHHi
no:aqepronux saraflsn[x s6opin. qrci sin6vavrrcs 01 ceDuHq 2022 poKv.

O6rpyuryBaHHs:
Biluoni.qno Ao rIyHKry 39 pos4iny IX llopxary oco6a, flKa cKJrr.rxae 3arurJrbHi s6opu,

BI,I3HarIae oco6y (oci6), Iuo ynoBHoBaxena (ynonuonaNeni) esaervroAiqru : I{enrpzurbHr.rM

Aerro3urapieu upu npoBeAeHHi saranrurx s6opin.

Ilpoexr pirueuur, BLIHeceHoro Ha roJrocyBaHHfl 3 rlboro [lrraHHfl [opsAKy AeHHoro:
1. Ilpn:Haqlrrlr yrroBHoBa?r(eHrrMrr oco6aprn Ha B3aeMogirc r ny6;ri.ururvr arqiouepnnrr

ToBaprrcrBon <<Haqionamnufi Aerro3rrrapifi Yrpaihr)> rplr AucrauqiftHoMy nponeqenni0l
ceprHfl 2022 powy ro3aqeproBrrx 3araJrbHrrx :6opin Tonapucrna - Onqnunixona Marccurra
Eopnconu.ra, Ceq.rrnpona Barepir CanocrsHoBrqa, lllylrry lO;riro Olexciiinny.

2. Bc'ranoBrrrrl, rqo repuin aii ii rroBHoBaxeHb, B .racruni nraevrogii nplr rpoBeAenni
IIHX Aucranqifinnx flo3arleproB[x 3araJrbHrrx s6opin Tonapncrna, Hacrae 3 garlr
upufinnrrfl llboro piruennr Harrnqonorc paAoro TonapucrBa ra c[JrrrBae uo:arcinqennro 3
(rprox) uricqqin 3 AHr rIpoBeAeHHfl rlrx AucranuifiHrx ro3arreproBrrx 3araJrbHrrx:6opin.

MKII fOJIOCyBaHHfl:
(34> 4 rolocpr
((tIpoTI,I)) 0 rorocie
((YTDI,IMABCg)) 0 rorocis
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I KI,I }AHHg:
(34)) 4 rorocu
((rrpoTlr)) 0 rorocis
(yTpr.IMaBcr) 0 rorocin

PI III EHI{fl fIPI4I,IHfl T O.

II[raHnq .l{b 8: 3arneDtxeHHq nosinolureHHs npo lrcrauuifiHe nponeleHHs
01 cepuus 2022 Dorcv noga.reorosux raramu[x r6opin Tosaprcrsa ra nrlgHaqeHHq cuoco6v
fioro uoAannq aruioHepaNr.

O6rpynryBaHHfl:
BilnosiaHo Ao rIyHKry 23 llopr4xy oco6a, qKa cKruKa€ 3arurJrbHi :6opu, 3arBepAxye

nosiAoN,IreHHfl rlpo npoBeAeHH, 3arilJlbHr.rx e6opia sirnosiAHo Ao B[rMor pos4ily X rlroro
llopr4xy.

Bi.qnosilHo Ao crarri 35 3axoHy YrpaiHra <IIpo arqiouepui ronapucrno Qopura ra reKcr
uosiAolt{reHHq [po [poBeAeHH, 3aftIJlbH]rx :6opin Tonapracrna, croci6 noAaHH, fioro
axqiouepau 3arBep.uxyerbcq HarrtqAoeorc paAoro.

flpoem piruennr, BLIHeceHoro Ha roJrocyBaHHq 3 rlboto [r,rraHH, [opsAKy AeHHoro:
1. 3arnepauru uoniloMreHHq rrpo ArrcranqifiHe rpoBeAeHur 01 cepnrut 2022 porcy

rro3aqeproBrrx 3araJrbHrrx r6opin Tonapncrna (aogaerucn).
2. lopyuuru xepinuury BurcouaBqoro opraHy Tonapucrsa noniAoMrrrrr oci6, nni

MarcTb 6yru nonigopueni rrpo AlrcranqifiHe trpoBeAeHHfl flo3arreproBrrx 3araJrbnrrx r6opin
TonapucrBa lrrJrflxorr porrvriqeHHq roBiAoMnennq y 6a:i AaHrrx oco6u, flKa [poBaArrrb
AismHicrs ir orprrJrroAHeHHfl peryJrboBaHoi iuQoprvraqii nia iereui y.racuurcin puurcin
xaniraly ra npoQecifinux yuacHlaxin opranironaurrx roBapHr{x punxin, posnaiqenHfl Ha
ne6cafiri TonapncrBa, a raKox qepe3 Aerro3uTapHy crrcreMy Yxpainu ne niuriure uix sa 30
AHis Ao Aar[ rIpoBeAeHHs rrux rro3aqeproBrrx 3araJrbnrrx rOopin Tonapucrna.

lliacyurcu BAHHfl:
(3a)) 4 rolocz
((IIpoTI,I) 0 rorocis
(YTDI,IMABCS) 0 rorocis

JlrraHuq .ll! 9: rlplrftusrrs DirreHHq upo o6pauns nenourapuoi vcrauon[ A.lrs
uanaHns nocJryr ir nrlcrauuifinoro uposetreHHq noraqepron[x garalrHux l6opis.
gatgeDnxeuHq vulog roronopy. Iuo vrraAatuMerrcq g Hero. ncraHonfleHHq pogMiDv onflau
iT uoc.nvr.

O6rpynryBaHHfl:
Bi.qnosiaHo.4o nn. 3l n.17.3. craryry Tonapucrna Ao Brdrnro.rHoi xoNrnerenqii HamqAoeoi

paril HiIJIexIaTb upnfiurrrr piruenHx npo o6pannr 4enosurapnoi ycraHoBr.r, qKa HaAae
Tonapucrny AoAarKoni nocryru, 3arBepAxeHH.,r yMoB AoroBopy, Iqo yKJraAarr.rMerbcx 3 Hero,
BcraHoBJreHur posnaipy olJrarr,r iT uocnyr.

llpoexr piruennr, BLIHeceHoro Ha ronocyBaHH, 3 rlboro m.rraHHfl noprAKy AeHHoro:
1. [puftnnru pimeunn rpo o6pauur rry6;riunoro axqiouepnoro roBaprrcrBa
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<Haqiona.irrnufi Aerlo3lrrapifi YrcpaiHlr)) Aerro3rrrapHoro ycraHoBoro AJrs HaAaHHn noc;ryr ir
Aucranqifinoro [poBeAeHHfl rro3aqeproBrrx 3araJrbHrrx r6opin, 3arBepArrrrr yMoBrr

AoroBopy, uo yKJraAarrlMerbcfl 3 HIIM (AoAae'rrcq), ncranourrrr po3Mip ou.rraru ftoro
rrocJryr - 10 000 (lecrrs rucnu) rprrBeHb 6er II[B.

2. Bnrna.ruru yrloBHoBaxeHorc oco6oro Ha yKJraAeHHfl Ta niAnucauns
Bnlrle3a3HaqeHoro AoroBopy is uy6ri.rHuu axqioHepnrrM ToBaprrcrBorvr <Haqionanrnufi
Aerro3rrrapifi Yrpaihu>> - rcepinHrrKa BrrKoHaBqoro opraHy Tonapucrua.

MKII TOJIOCYBAHHfl:
((34)) 4 rorocu
(IIDOTU) 0 rorocie
(yTpr4MaBcq) 0 rorocin

PIIIIEHHfl TIP}IfrHflTO.

3aciAannq HarnsAoBoi pagrE oroJrorrreHo 3aKpHTHM.

I{reu narrsAonoi paAn:

9nen narrlf,Aonoi paAu:

r{neH Haur.qoBoi paAr,r :

rlren narrt.fl.qonoi paAu:

(ni1nncano KEII)

IpuHa XOJIOAHOBA

Anacracis MAHbKIBCbKA

Ianna BOXKO

O;rena HETII,ITAfr-UO
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