
Протокол № 4/17 
річних загальних зборів акціонерів 
Публічного акціонерного товариства  

«Готелі Трускавця»  
 (надалі – Товариство) 

м. Трускавець                                                                                             21 квітня 2017 року 
 

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства (надалі – Збори) – 21 
квітня   2017 року. 
Початок проведення Зборів о 11год. 00 хв. 
Місце проведення Зборів: м. Трускавець, вул. Дрогобицька, буд.7., актовий зал. 
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах – 24:00 год. 
17.04.2017 року. 
Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у 
Зборах становить 965 (дев’ятсот шістдесят п’ять ) осіб, яким належить 28 000 000 (двадцять 
вісім міліонів) штук простих іменних акцій Товариства.  

Кількість голосуючих акцій згідно отриманого Переліку 27387798(двадцять сім міліонів 
триста вісімдесят сім тисяч сімсот дев’яносто вісім )  штук простих іменних акції, 
кількість акціонерів, що володіють голосуючими акціями 965(дев’ятсот шістдесят 
п’ять).  

 
Згідно рішення Наглядової ради від 06.03.2017 р. № 1/17, обрано реєстраційну комісію в 
наступному складі:  

               Член Реєстраційної комісії  – Русин Л.І;  
Член Реєстраційної комісії –  Матвіїв Н.М. 

На засіданні реєстраційної комісії (Протокол №2/17 від 06.03.2017р.), головою 
реєстраційної комісії обрано Русин Л.І. 
Повноваження акціонерів (їх представників) були належним чином перевірені та 
підтверджені реєстраційною комісією. 

ВІДОМОСТІ ПРО РЕЄСТРАЦІЮ: 
АКЦІОНЕРИ (особисто, або через представників), що зареєструвалися для участі у 

зборах:  
1. Фізичні особи: 

13 (тринадцять) акціонери -  фізичних осіб (з них 1) по довіреності), що в сукупності  
володіють  22802013(двадцять два міліони вісімсот дві тисячі тринадцять) штук 
простих іменних акцій (голосами), кількість голосуючих акцій, що належить 
акціонерам становить – 22802013 (двадцять два міліони вісімсот дві тисячі 
тринадцять)   голосуючих акцій, що становить 83,256 % від загальної кількості 
голосуючих акцій . 

2. Юридичні особи:  
- _-___ (___-__) юридичні особи, які в сукупності володіють ___-____ (________-
_________)   штуками простих іменних акцій (голосами) Товариства що становить  
___-___ % від загальної кількості голосуючих акцій. 
 

Станом на 11,00 годину на Зборах присутні 13 (тринадцять) акціонерів (їх 
представників), які в сукупності володіють 22802013 (двадцять два міліони вісімсот 
дві тисячі тринадцять ) штук  простих іменних акцій з правом 22802013 (двадцять два 
міліони вісімсот дві тисячі тринадцять)  голосів. 

Відповідно до ст. 41 Закону України „Про акціонерні товариства” та Статуту 
Товариства кворум для проведення зборів досягнуто (на зборах присутні акціонери, які 
сукупно є власниками 83,256 % голосуючих акцій, збори є правомочними). 
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Збори розпочато 11 годин 00 хвилин. 
На зборах присутній: 

Голова ПАТ «Готелі Трускавця» - Утченко О.П. 
 

ПРОВЕДЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ: 
Голова Наглядової Ради Товариства   вітає учасників зборів та оголошує, що збори є 

правомочними та уповноважені приймати рішення з питань порядку денного.  
Голова Наглядової Ради Товариства   повідомляє, що згідно рішення Наглядової ради 

від 06.03.2017 р для підрахунку голосів з першого питання порядку денного загальних 
зборів акціонерів обрано тимчасову лічильну комісію, в складі :  
Матвіїв Н.М.,  П’ядухова О.М. 
Для ведення зборів рішенням Наглядової ради від 06.03.2017р. було обрано голову та 
секретаря зборів,  
Голова зборів – Строгуш М.О., секретар зборів – Гурська Н.І.  

 
Голова Наглядової Ради Товариства надає слово Голові зборів, який переходить до порядку 
денного: 

Порядок денний: 
(перелік питань, що виносяться на голосування) 

1. . Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів.  
2. Затвердження регламенту проведення та  порядку голосування на загальних 
зборах акціонерів.  
3. Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетеню для голосування на 
загальних зборах акціонерів.  
4.  Затвердження звіту правління про результати фінансово-господарської 
діяльності  Товариство за 2016 рік.  
5.  Затвердження звіту Наглядової Ради про діяльність та стан Товариства за 2016 
рік. 
6.  Затвердження звіту Ревізійної комісії про діяльність Товариства в 2016 році.  
7.  Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2016 рік за наслідками 
звітів Правління, Наглядової Ради та Ревізійної комісії. Затвердження результатів 
діяльності товариства за 2016 рік. 
8. Розподіл прибутку ( збитку ) Товариства отриманого у  2016 році. 
9. Про зміну типу (найменування) товариства з Публічного акціонерного 
товариства «Готелі Трускавця» на Приватне акціонерне товариство «Готелі 
Трускавця»  та надання повноважень щодо переоформлення документів 
товариства у зв’язку з зміною типу (найменування) товариства. 
10. Про затвердження нової редації Статуту Товариства , підписання та проведення 
державної реєстрації змін до установчих документів Товариства. 
11. Затвердження нової редакції Положення про загальні збори товариства. 
12. Затвердження нової редакції Положення про Наглядову раду Товариства. 
13. Затвердження нової редакції Положення про Ревізійну комісію Товариства. 
14. Відкликання Голови та членів Наглядової ради Товариства. 
15. Відкликання Голови та членів правління. 
16. Відкликання Голови та членів Ревізійної комісії. 
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17. Обрання Голови та членів Наглядової ради Товариства. 
18. Обрання Голови та членів правління. 
19.  Обрання Голови та членів Ревізійної комісії. 
20. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних 
правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більше як одного  
року з дати прийняття такого рішення, із зазначенням характеру правочинів та їх 
граничної сукупної вартості. 

 
 

РОБОТА ЗА ПОРЯДКОМ ДЕННИМ ЗБОРІВ 
 
1-ше питання порядку денного: 
Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів. 
СЛУХАЛИ:  

Голову Правління, який запропонував  обрати лічильну комісію для підрахунку 
голосів при голосуванні з питань порядку денного Зборів у наступному складі: 

Голова Лічильної комісії  - П’ядухова О.М 
Секретар  Лічильної комісії  - Матвіїв Н.М 

 
ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ: РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ АКЦІОНЕРАМИ 
ОДНОГОЛОСНО. 
Кількість голосів, поданих «ЗА» - 22802013 (двадцять два міліони вісімсот дві тисячі 
тринадцять) голосів, що становить 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які 
беруть участь у зборах і є власниками голосуючих акцій. Кількість голосів «проти» та 
«утримались» - немає. 
 
ВИРІШИЛИ: 

Обрати Лічильну комісію у наступному складі: 
Голова Лічильної комісії —П’ядухова О.М. 
Член  Лічильної комісії — Матвіїв Н.М. 

 
2-ге питання порядку денного: 

Затвердження регламенту проведення та  порядку голосування на загальних зборах 
акціонерів.  

СЛУХАЛИ:  

Голову зборів Товариства, який запропонував: 

1.Для проведення загальних зборів акціонерів встановити наступний регламент: 

• Виступи з питань порядку денного - до 10 хв. 
• Повторні виступи               - до 5 хв. 
• Відповіді на запитання              - до 2 хв. 

2. По всіх питаннях порядку денного голосування проводити у відкритому режимі. 
Голосування по всіх питаннях порядку денного проводити за принципом: одна голосуюча 
акція – один голос. Для голосування по всіх питаннях порядку денного (крім 17-19 
включно)  використовувати Бюлетені для простого голосування. По питаннях  17,18, 19 
використовувати Бюлетені для кумулятивного голосування. 
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ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ: РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ АКЦІОНЕРАМИ 
ОДНОГОЛОСНО. 
Кількість голосів, поданих «ЗА» - 22802013 (двадцять два міліони вісімсот дві тисячі 
тринадцять) голосів, що становить 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які 
беруть участь у зборах і є власниками голосуючих акцій. Кількість голосів «проти» та 
«утримались» - немає. 
ВИРІШИЛИ: 
1.Для проведення загальних зборів акціонерів встановити наступний регламент: 

• Виступи з питань порядку денного - до 10 хв. 
• Повторні виступи               - до 5 хв. 
• Відповіді на запитання              - до 2 хв. 

2. По всіх питаннях порядку денного голосування проводити у відкритому режимі. 
Голосування по всіх питаннях порядку денного проводити за принципом: одна голосуюча 
акція – один голос. Для голосування по всіх питаннях порядку денного (крім 17-19 
включно)  використовувати Бюлетені для простого голосування. По питаннях  17,18, 19 
використовувати Бюлетені для кумулятивного голосування. 
 
3-тє питання порядку денного: 

Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетеню для голосування на 
загальних зборах акціонерів.  

СЛУХАЛИ:  

Голова  зборів  запропонував , затвердити наступний порядок та спосіб засвідчення 
бюлетенів для голосування на загальних зборах від 21.04.2017року: 

Бюлетені для голосування на загальних зборах акціонерів від 21.04.2017року 
засвідчуються Головою Реєстраційної комісії – Русин Л.І.  під час проведення реєстрації 
акціонерів. Засвідчення відбувається шляхом проставлення  підпису голови реєстраційної 
комісії на кожній сторінці, кожного бюлетеня, який видається акціонерам, що 
зареєструвалися для участі у зборах. В голосуванні приймають участь лише засвідчені 
Бюлетені.   
 
ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ: РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ АКЦІОНЕРАМИ 
ОДНОГОЛОСНО. 
Кількість голосів, поданих «ЗА» - 22802013 (двадцять два міліони вісімсот дві тисячі 
тринадцять) голосів, що становить 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які 
беруть участь у зборах і є власниками голосуючих акцій. Кількість голосів «проти» та 
«утримались» - немає. 
ВИРІШИЛИ: 

 
Затвердити наступний порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування на 

загальних зборах від 21.04.2017року: 
Бюлетені для голосування на загальних зборах акціонерів від 21.04.2017року 

засвідчуються Головою Реєстраційної комісії – Русин Л.І.під час проведення реєстрації 
акціонерів. Засвідчення відбувається шляхом проставлення  підпису голови реєстраційної 
комісії на кожній сторінці, кожного бюлетеня, який видається акціонерам, що 
зареєструвалися для участі у зборах. В голосуванні приймають участь лише засвідчені 
Бюлетені.   
 
4-те питання порядку денного: 
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Затвердження звіту правління про результати фінансово-господарської діяльності  
Товариство за 2016 рік.  

 
СЛУХАЛИ: 

Голова Зборів запропонував   надати слово для звіту  Голові правління Товариства 
Утченко О.П., який зачитав звіт про результати фінансово-господарської діяльності 
Товариства за 2016 рік.  
 
ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ: РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ АКЦІОНЕРАМИ 
ОДНОГОЛОСНО. 
Кількість голосів, поданих «ЗА» - 22802013 (двадцять два міліони вісімсот дві тисячі 
тринадцять)голосів, що становить 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які 
беруть участь у зборах. Кількість голосів «проти» та «утримались» - немає. 
 
ВИРІШИЛИ:  
Затвердити звіт правління  про результати фінансово-господарської діяльності Товариства 
за 2016 рік.  
 
5-те питання порядку денного: 
Затвердження звіту Наглядової Ради про діяльність та стан Товариства за 2016 рік. 
СЛУХАЛИ:  

Голова  зборів запропонувала надати слово уповноваженому Наглядовою радою Шлей 
О.В.,який ознайомив учасників Загальних зборів зі звітом Наглядової Ради про діяльність 
та стан Товариства за 2016 рік.  

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ: РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ АКЦІОНЕРАМИ 
ОДНОГОЛОСНО. 
Кількість голосів, поданих «ЗА» - 22802013 (двадцять два міліони вісімсот дві тисячі 
тринадцять)голосів, що становить 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які 
беруть участь у зборах. Кількість голосів «проти» та «утримались» - немає. 
 
ВИРІШИЛИ:  
Затвердити звіт Наглядової Ради про діяльність та стан Товариства за 2016 рік.  
 
6-те питання порядку денного: 

Затвердження звіту Ревізора про діяльність Товариства в 2016 році.  
СЛУХАЛИ:  

 Голова  зборів запропонувала надати слово  Ревізору Русин Л.І. для зачитання звіту 
Ревізора про діяльність Товариства в 2016 році . 

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ: РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ АКЦІОНЕРАМИ 
ОДНОГОЛОСНО. 
Кількість голосів, поданих «ЗА» - 22802013 (двадцять два міліони вісімсот дві тисячі 
тринадцять) голосів, що становить 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які 
беруть участь у зборах. Кількість голосів «проти» та «утримались» - немає. 
 
ВИРІШИЛИ: 
Затвердити звіт  Ревізора про діяльність Товариства в 2016 році . 
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7-ме питання порядку денного: 
Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2016 рік за наслідками звітів 
Голови правління, Наглядової Ради та Ревізора.  

СЛУХАЛИ:  

Голова  зборів запропонувала надати слово головному бухгалтеру  Товариства 
Гурській Н.І., яка озвучила річний  звіт та  баланс Товариства  за 2016 рік  

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ: РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ АКЦІОНЕРАМИ 
ОДНОГОЛОСНО. 
Кількість голосів, поданих «ЗА» - 22802013 (двадцять два міліони вісімсот дві тисячі 
тринадцять) голосів, що становить 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які 
беруть участь у зборах. Кількість голосів «проти» та «утримались» - немає. 
 
ВИРІШИЛИ: 
Затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2016 рік за наслідками звітів Голови 
правління, Наглядової Ради та Ревізора.  

8-ме питання порядку денного: 
Розподіл прибутку ( збитку ) Товариства отриманого у  2016році. 

 
СЛУХАЛИ:  

Голова зборів запропонував надати слово головному бухгалтеру  Товариства 
Гурській Н.І., для оголошення прибутку(збитку) отриманого у  2016 році Товариством.  

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ: РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ АКЦІОНЕРАМИ 
ОДНОГОЛОСНО. 
Кількість голосів, поданих «ЗА» - 22802013 (двадцять два міліони вісімсот дві тисячі 
тринадцять)голосів, що становить 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які 
беруть участь у зборах. Кількість голосів «проти» та «утримались» - немає. 
 
ВИРІШИЛИ: 

Затвердити збиток отриманий в 2016 році, згідно балансу Товариства в сумі 1 міліон 536 
тис.  грн.  
 
9-те питання порядку денного: 

Про зміну типу (найменування) товариства з Публічного акціонерного товариства 
«Готелі Трускавця» на Приватне акціонерне товариство «Готелі Трускавця»  та 
надання повноважень щодо переоформлення документів товариства у зв’язку з 
зміною типу (найменування) товариства. Акціонерам, що проголосували проти 
зміни типу Товариства буде надана безвідклична пропозиція (оферта) стосовно 
викупу акцій. 

СЛУХАЛИ:  

Голову зборів Товариства , який запропонував , на виконання вимог діючого 
Законодавства, прийняти рішення про зміну типу та найменування Товариства з 
Публічного акціонерного товариства «Готелі Трускавця» на Приватне акціонерне 
товариство «Готелі Трускавця»  та надати повноважень щодо переоформлення 
документів товариства у зв’язку з зміною типу (найменування) товариства голові 
правління Товариства Утченко О.П. 
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ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ: РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ АКЦІОНЕРАМИ 
ОДНОГОЛОСНО. 
Кількість голосів, поданих «ЗА» - 22802013 (двадцять два міліони вісімсот дві тисячі 
тринадцять)голосів, що становить 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які 
беруть участь у зборах і є власниками голосуючих акцій. Кількість голосів «проти» та 
«утримались» - немає. 
 
ВИРІШИЛИ: 

Змінити  найменування Товариства з Публічного акціонерного товариства «Готелі 
Трускавця» на Приватне акціонерне товариство «Готелі Трускавця»  та надати 
повноважень щодо переоформлення документів товариства у зв’язку з зміною типу 
(найменування) товариства голові правління Товариства Утченко О.П. 

10-те питання порядку денного: 
Про затвердження нової редакції Статуту Товариства , підписання та проведення 
державної реєстрації змін до установчих документів Товариства. 

СЛУХАЛИ:  

Голову зборів Товариства , який запропонував, в зв’язку з прийняттям рішення про зміну 
типу Товариства на Приватне акціонерне товариство, затвердити нову редакцію Статуту 
(Додаток 1) та уповноважити Голову правління Товариства Утченко О.П. підписати від 
імені учасників Товариства та  провести державну реєстрацію  нової редакції статуту 
Товариства. 

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ: РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ АКЦІОНЕРАМИ 
ОДНОГОЛОСНО. 
Кількість голосів, поданих «ЗА» - 22802013 (двадцять два міліони вісімсот дві тисячі 
тринадцять)голосів, що становить 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які 
беруть участь у зборах і є власниками голосуючих акцій. Кількість голосів «проти» та 
«утримались» - немає. 
 
ВИРІШИЛИ: 
Затвердити нову редакцію Статуту (Додаток 1) та уповноважити Голову правління 
Товариства Утченко О.П. підписати від імені учасників Товариства та  провести державну 
реєстрацію  нової редакції статуту Товариства. 

11-те питання порядку денного: 
Затвердження нової редакції Положення про загальні збори товариства. 

СЛУХАЛИ:  

Голову зборів, який запропонував, в зв’язку з прийняттям рішення про зміну типу 
Товариства на Приватне акціонерне товариство,  затвердити нову редакцію 
Положення про Загальні збори Товариства. 

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ: РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ АКЦІОНЕРАМИ 
ОДНОГОЛОСНО. 
Кількість голосів, поданих «ЗА» - 22802013 (двадцять два міліони вісімсот дві тисячі 
тринадцять)голосів, що становить 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які 
беруть участь у зборах і є власниками голосуючих акцій. Кількість голосів «проти» та 
«утримались» - немає. 
 
ВИРІШИЛИ: 

Затвердити нову редакцію Положення Загальні збори Товариства   
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12-те питання порядку денного: 
Затвердження нової редакції Положення про Наглядову раду Товариства. 

СЛУХАЛИ:  

Голову зборів, який запропонував, в зв’язку з прийняттям рішення про зміну типу 
Товариства на Приватне акціонерне товариство,  затвердити нову редакцію 
Положення про Наглядову раду Товариства. 

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ: РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ АКЦІОНЕРАМИ 
ОДНОГОЛОСНО. 
Кількість голосів, поданих «ЗА» - 22802013 (двадцять два міліони вісімсот дві тисячі 
тринадцять)голосів, що становить 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які 
беруть участь у зборах і є власниками голосуючих акцій. Кількість голосів «проти» та 
«утримались» - немає. 
 
ВИРІШИЛИ: 

Затвердити нову редакцію Положення про Наглядову раду Товариства. 
13-те питання порядку денного: 

Затвердження нової редакції Положення про Ревізійну комісію Товариства. 
СЛУХАЛИ:  

Голову зборів, який запропонував, в зв’язку з прийняттям рішення про зміну типу 
Товариства на Приватне акціонерне товариство,  затвердити нову редакцію Положення 
про про Ревізійну комісію Товариства. 

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ: РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ АКЦІОНЕРАМИ 
ОДНОГОЛОСНО. 
Кількість голосів, поданих «ЗА» - 22802013 (двадцять два міліони вісімсот дві тисячі 
тринадцять)голосів, що становить 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які 
беруть участь у зборах і є власниками голосуючих акцій. Кількість голосів «проти» та 
«утримались» - немає. 
 
ВИРІШИЛИ: 

Затвердити нову редакцію Положення про Ревізійну комісію Товариства. 
 
14-те питання порядку денного: 

Відкликання Голови та членів Наглядової ради Товариства. 
СЛУХАЛИ:  

Голову зборів, який запропонував, в зв’язку з прийняттям рішення про зміну типу 
Товариства на Приватне акціонерне товариство, відкликати голову та членів Наглядової 
ради Товариства, а саме: Голову Наглядової ради Товариства Шлея О.В.; 

                                           Члена Наглядової ради Товариства Шлей О.О.; 

                                           Члена Наглядової ради Товариства Кожему Ю.М.; 

                                           Члена Наглядової ради Товариства Руденко Р.О.; 

                                           Члена Наглядової ради Товариства Щербину О.О.; 

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ: РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ АКЦІОНЕРАМИ 
ОДНОГОЛОСНО. 
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Кількість голосів, поданих «ЗА» - 22802013 (двадцять два міліони вісімсот дві тисячі 
тринадцять)голосів, що становить 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які 
беруть участь у зборах і є власниками голосуючих акцій. Кількість голосів «проти» та 
«утримались» - немає. 
ВИРІШИЛИ: 
Відкликати голову та членів Наглядової ради Товариства, саме: 

                                           Голову Наглядової ради Товариства Шлея О.В.; 

                                           Члена Наглядової ради Товариства Шлей О.О.; 

                                           Члена Наглядової ради Товариства Кожему Ю.М.; 

                                           Члена Наглядової ради Товариства Руденко Р.О.; 

                                           Члена Наглядової ради Товариства Щербину О.О.; 

 

15-те питання порядку денного: 
Відкликання Голови та членів правління. 

СЛУХАЛИ:  

Голову зборів, який запропонував, в зв’язку з прийняттям рішення про зміну типу 
Товариства на Приватне акціонерне товариство, відкликати голову та членів Правління 
Товариства, а саме: Голову правління Товариства Утченко О.П.; 

                                  Члена правління Товариства Гурську Н.І.; 

                                  Члена правління Товариства Дробчак Л.І.; 

 

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ: РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ АКЦІОНЕРАМИ 
ОДНОГОЛОСНО. 
Кількість голосів, поданих «ЗА» - 22802013 (двадцять два міліони вісімсот дві тисячі 
тринадцять)голосів, що становить 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які 
беруть участь у зборах і є власниками голосуючих акцій. Кількість голосів «проти» та 
«утримались» - немає. 
ВИРІШИЛИ: 
відкликати голову та членів Правління Товариства, а саме:  

                                   Голову правління Товариства Утченко О.П.; 

                                  Члена правління Товариства Гурську Н.І.; 

                                  Члена правління Товариства Дробчак Л.І.; 

 

16-те питання порядку денного: 
Відкликання Голови та членів Ревізійної комісії. 

СЛУХАЛИ:  

Голову зборів, який запропонував, в зв’язку з прийняттям рішення про зміну типу 
Товариства на Приватне акціонерне товариство, відкликати голову та членів Ревізійної 
комісії Товариства, а саме: Голову Ревізійної комісії Русин Л.І.; 

                                              Члена Ревізійної комісії   П’ядухову О.М..; 

                                              Члена Ревізійної комісії   Матвіїв Н.М..; 
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ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ: РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ АКЦІОНЕРАМИ 
ОДНОГОЛОСНО. 
Кількість голосів, поданих «ЗА» -22802013 (двадцять два міліони вісімсот дві тисячі 
тринадцять)голосів, що становить 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які 
беруть участь у зборах і є власниками голосуючих акцій. Кількість голосів «проти» та 
«утримались» - немає. 
ВИРІШИЛИ: 
Відкликати голову та членів Ревізійної комісії Товариства, а саме: 

                                              Голову Ревізійної комісії Русин Л.І.; 

                                              Члена Ревізійної комісії   П’ядухову О.М..; 

                                              Члена Ревізійної комісії   Матвіїв Н.М..; 

 

17-те питання порядку денного: 
Обрання Голови та членів Наглядової ради Товариства. 

СЛУХАЛИ:  

Голову зборів, який запропонував за  поданими до проведення зборів кандидатурами 
обрати до складу Наглядової ради Товариства : 

                                               Голову Наглядової ради Товариства Шлея О.В.; 

                                               Члена Наглядової ради Товариства Шлей О.О.; 

                                              Члена Наглядової ради Товариства Руденко Р.О.; 

Для голосувння необхідно використовувати Бюлетень для кумулятивного голосування.  
ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:  

№№ 

п/п 

П.І.Б. кандидатів Кількість 

голосів, які 

приймали 

участь в 

голосуванні 

Варіанти голосування  

ЗА 
ПРОТИ 
 

УТРИМАВСЯ 
 

1 Голова Наглядової Ради  Шлей О.В. 22802013  0 0 
2 Член Наглядової Ради   Шлей О.О. 22802013  0 0 
3 Член Наглядової Ради Руденко Р.О. 22802013  0 0 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ АКЦІОНЕРАМИ БІЛЬШІСТЮ ГОЛОСІВ. 
 
ВИРІШИЛИ: 
Обрати до складу Наглядової ради Товариства :  

                                               Голову Наглядової ради Товариства Шлея О.В.; 

                                               Члена Наглядової ради Товариства Шлей О.О.; 

                                              Члена Наглядової ради Товариства Руденко Р.О.; 

18-те питання порядку денного: 
Обрання Голови та членів правління. 

СЛУХАЛИ:  
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Голову зборів, який запропонував за  поданими до проведення зборів кандидатурами 
обрати до складу Правління Товариства :  

                                   Голову правління Товариства Утченко О.П.; 

                                  Члена правління Товариства Гурську Н.І.; 

                                  Члена правління Товариства Дробчак Л.І.; 

 

Для голосувння необхідно використовувати Бюлетень для кумулятивного 
голосування.  

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:  
№№ 

п/п 

П.І.Б. кандидатів Кількість 

голосів, які 

приймали 

участь в 

голосуванні 

Варіанти голосування  

ЗА 
ПРОТИ 
 

УТРИМАВСЯ 
 

1 Голова Правління  Утченко О.П. 22802013  0 0 

2 Член Правління   Гурська Н.І. 22802013  0 0 

3 Член Правління  Дробчак Л.І. 22802013  0 0 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ АКЦІОНЕРАМИ БІЛЬШІСТЮ ГОЛОСІВ. 
 
ВИРІШИЛИ: 
Обрати до складу Правління Товариства :  

                                     Голову правління Товариства Утченко О.П.; 

                                     Члена правління Товариства Гурську Н.І.; 

                                    Члена правління Товариства Дробчак Л.І.; 

 

19-те питання порядку денного: 
Обрання членів Ревізійної комісії.  

СЛУХАЛИ:  

Голову зборів, який запропонував за  поданими до проведення зборів кандидатурами 
обрати до складу Ревізійної комісії  Товариства :  

                                        Члена ревізійної комісії   Русин Л.І. 

Для голосувння необхідно використовувати Бюлетень для кумулятивного 
голосування.  

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:  
№№ 

п/п 

П.І.Б. кандидатів Кількість 

голосів, які 

приймали 

участь в 

голосуванні 

Варіанти голосування  

ЗА 
ПРОТИ 
 

УТРИМАВСЯ 
 

1 Голова  Ревізійної комісії   Русин Л.І. 22802013  0 0 
2 Член Ревізійної комісії   ___________   0 0 
3 Член Ревізійної комісії   ___________   0 0 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ АКЦІОНЕРАМИ БІЛЬШІСТЮ ГОЛОСІВ. 
 
ВИРІШИЛИ: 
Обрати до складу Ревізійної комісії Товариства :  Русин Л.І. 
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20-те питання порядку денного: 
Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, 
які можуть вчинятися Товариством протягом не більше як одного  року з дати 
прийняття такого рішення, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної 
сукупної вартості. 

СЛУХАЛИ:  

Голову зборів який запропонував надати згоду на вчинення значних правочинів __________ 
граничною сукупною вартістю від 10% на суму 1093тисячі грн., до 25 % на суму 2734 тисячі 
грн.,, яікі можуть вчинятися Товариством в період з 21.04.2017 року по 21.04.2018 року. 

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ: РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ АКЦІОНЕРАМИ 
ОДНОГОЛОСНО. 
Кількість голосів, поданих «ЗА» - 22802013 (двадцять два міліони вісімсот дві тисячі 
тринадцять)голосів, що становить 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які 
беруть участь у зборах і є власниками голосуючих акцій. Кількість голосів «проти» та 
«утримались» - немає. 
 
ВИРІШИЛИ: 
Надати згоду на вчинення значних правочинів граничною сукупною вартістю від 10% на 
суму 1093тисячі грн., до 25 % на суму 2734 тисячі грн. яікі можуть вчинятися Товариством в 
період з 21.04.2017 року по 21.04.2018 року. 

 

У зв’язку з вичерпанням питань порядку денного Голова зборів оголошує про 
закінчення Загальних зборів та дякує акціонерам та їх представникам за участь у 
зборах. 

По ходу ведення Загальних зборів жодних зауважень, заперечень або протестів 
не було. 

Час закінчення зборів 1600 годин. 
 
Голова Зборів       Строгуш М.О. 
Секретар Зборів                Гурська Н.І. 
 
Голова правління 
ПАТ «Готелі Трускавця»                                                   Утченко О.П. 
                                                                            
 
 
                                                                         МП 
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