
2. ЗАТВЕРДЖЕННЯ ПОРЯДКУ ПРОВЕДЕННЯ (РЕГЛАМЕНТУ)  
РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ ТОВАРИСТВА 

Затвердити такий порядок проведення (регламент) річних Загальних зборів 

Товариства (далі – збори):  

Звіт Наглядової ради, звіт Виконавчого органу Товариства, звіт Ревізійної комісії, 

річний звіт Товариства та інші доповіді з питань порядку денного – до 10 хв.  

Виступи з питань порядку денного – до 3 хв.  

Повторні виступи – до 2 хв.  

Відповіді на запитання – до 3 хв.  

Зауваження по процедурі ведення зборів – до 2 хв.  

Запитання доповідачам подавати Голові зборів в письмовому вигляді з зазначенням 

реквізитів акціонера (ПІБ або найменування юридичної особи). Запитання, подані без 

зазначення реквізитів, не розглядатимуться.  

Голова зборів ставить питання на голосування. Зміна черговості розгляду питань 

порядку денного здійснюється Головою зборів за умови, що за рішення про зміну 

черговості розгляду питань порядку денного віддано не менше трьох чвертей голосів 

акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах.  

Голосування на зборах з питань порядку денного проводиться бюлетенями. 

Бюлетень для голосування містить варіанти голосування за кожний проєкт рішення 

(написи «за», «проти», «утримався»). Після розгляду питання та винесення Головою 

зборів цього питання на голосування, акціонер відмічає у бюлетені свій варіант 

голосування. 

Голосування на зборах проводиться за принципом: одна голосуюча акція надає 

акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на 

зборах, крім проведення кумулятивного голосування. Під час проведення кумулятивного 

голосування загальна кількість голосів акціонера помножується на кількість членів органу 

Товариства, що обираються. Акціонер має право віддати всі підраховані таким чином 

голоси за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами. При 

кумулятивному голосуванні за кожного з кандидатів можна віддати тільки цілу кількість 

голосів.  

Обрання персонального складу Наглядової ради здійснюється із застосуванням 

кумулятивного голосування, з використанням бюлетенів і обраними вважаються ті 

кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими 

кандидатами.  



Після закінчення голосування з питання порядку денного акціонер зобов’язаний 

здати лічильній комісії свій бюлетень для голосування. Лічильна комісія збирає бюлетені 

та підраховує голоси. Голова зборів оголошує результати голосування.  

Бюлетень для голосування визнається недійсним у разі, якщо:  

- він відрізняється від офіційно виготовленого Товариством зразка;  

- на ньому відсутній підпис акціонера (представника акціонера);  

- він складається з кількох аркушів, які не пронумеровані;  

- акціонер (представник акціонера) не позначив у бюлетені жодного або позначив 

більше одного варіанта голосування щодо одного проєкту рішення.  

Бюлетені для голосування, визнані недійсними не враховуються під час підрахунку 

голосів.  

Бюлетені для голосування засвідчуються перед їх видачею акціонеру (його 

представнику) під час його реєстрації для участі в зборах печаткою Товариства. 


