
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДОМІНІК», (код ЄДРПОУ 00382208) 

місцезнаходження: 36009, Полтавська обл., м.Полтава, вул.Маршала Бірюзова, буд.2, 

повідомляє про проведення річних загальних зборів акціонерів, які відбудуться  23 квітня 

2020 року о 12-00  за адресою: 36009, Полтавська обл., м.Полтава, вул.Маршала Бірюзова, 

буд.2, адмінприміщення товариства, ІІ-поверх, актова зала. 

Реєстрація проводиться  з  1100  до 1145 год.  23 квітня 2020 року  за місцем проведення 

зборів.  

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах – 

16.04.2020 року. 
 

                                    Проект порядку денного (з проектом рішень) 

1. Обрання лічильної комісії та прийняття рішень з питань порядку проведення річних 

загальних зборів акціонерів. 

 

ПРОЕКТ РІШЕННЯ: 

1) Обрати лічильну комісію в складі :  

- Маценко Світлана Миколаївна – Голова лічильної комісії; 

- Скрипніченко Ірина Іванівна – член лічильної комісії; 

-  Коркоша Олександр Анатолійович – Член лічильної комісії. 

 2) Затвердити порядок проведення річних загальних зборів. 

- Надати доповідачам  по всім питанням порядку денного до 10 хвилин; виступаючим – 

до 3 хвилин; відповіді на запитання до 10 хвилин; 

- Два і більше разів виступати по одному питанню не дозволяється; 

- Перерва по мірі необхідності, але не раніше 2-х годин праці. 

- Запити до посадових осіб і зборів надавати у письмовій формі. 
 

2. Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування на річних 

загальних зборах акціонерів. 
 

ПРОЕКТ РІШЕННЯ: 

1) Затвердити наступний порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування на 

річних загальних зборах акціонерів: 

- якщо бюлетень для голосування складається з кількох аркушів, сторінки бюлетеня 

нумеруються; 

- кожен аркуш бюлетеня підписується акціонером/представником акціонера 

- кожний бюлетень для голосування на загальних зборах акціонерів (в тому числі  

бюлетені для кумулятивного голосування) засвідчується Головою реєстраційної комісії на 

кожній сторінці шляхом підписання в нижній частині аркуша у відведеному формою 

бюлетеня місці, під час реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах. 

 

3. Обрання голови і секретаря річних загальних зборів акціонерів, та надання їм 

повноваження на підписання протоколу загальних зборів акціонерів. 

 

ПРОЕКТ РІШЕННЯ: 

1. Обрати головою зборів Якименко Олену Георгіївну. 

2. Обрати секретарем зборів Скрипніченко Ірину Іванівну. 

3. Надати повноваження голові та секретарю загальних зборів на підписання протоколу 

річних загальних зборів акціонерів від 23.04.2020р. 
 

4. Розгляд звіту Наглядової ради за 2019 рік. Прийняття рішення за наслідками 

розгляду звіту Наглядової ради. 
 

ПРОЕКТ РІШЕННЯ: 

1) Звіт Наглядової ради за 2019 рік прийняти до відома. 

2) Визнати роботу Наглядової ради у 2019 році задовільною. 



 

5. Розгляд звіту Правління за 2019 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду 

звіту Правління. 

 

ПРОЕКТ РІШЕННЯ: 

1) Звіт Правління за 2019 рік прийняти до відома. 

2) Визнати роботу Правління у 2019 році задовільною. 

 

6. Затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії за 2019 рік. Прийняття рішення за 

наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії. 

 

ПРОЕКТ РІШЕННЯ: 

1) Звіт та висновки Ревізійної комісії за 2019 рік затвердити. 

2) Визнати роботу Ревізійної комісії у 2019 році задовільною. 

 

7. Затвердження річного звіту товариства за 2019 р. Розподіл прибутку і збитків 

товариства. 

 

ПРОЕКТ РІШЕННЯ: 

1) Річний звіт товариства за 2019р. затвердити. 

2) Прибуток Товариства, отриманий в 2019 році в розмірі 21215 тис.грн. направити на 

розвиток виробництва, за підсумками  фінансово-господарської діяльності за 2019 роки 

дивіденди не нараховувати та не сплачувати. 

 

8. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення та затвердження  його у 

новій редакції, у зв’язку з приведенням у відповідність до чинної редакції  Закону 

України «Про акціонерні товариства». Визначення уповноваженої особи на 

підписання нової редакції Статуту та на здійснення дій з державної реєстрації  нової 

редакції Статуту. 

 

ПРОЕКТ РІШЕННЯ: 

1) Затвердити зміни до Статуту Товариства, викладені у новій редакції Статуту 

Приватного акціонерного товариства «Домінік», у зв’язку з приведенням положень 

Статуту Товариства у відповідність до останніх змін Закону України «Про акціонерні 

товариства».   

2) Уповноважити Голову правління Товариства  на підписання нової редакції Статуту. 

3) Надати Голові правління повноваження для реєстрації нової редакції Статуту ПрАТ 

«Домінік» у відповідному органі державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-

підприємців та громадських формувань.  

 

9. Затвердження Положення про Наглядову раду в новій редакції, уповноваження особи 

на підписання нової редакції положення. 

 

ПРОЕКТ РІШЕННЯ. 

1) Затвердити Положення про Наглядову раду в новій редакції. 

2) Уповноважити Голову зборів підписати Положення про Наглядову раду в новій 

редакції. 

 

10.  Припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради ПрАТ «Домінік». 

 

ПРОЕКТ РІШЕННЯ: 

1) В зв'язку з закінченням повноважень Наглядової ради, припинити повноваження: 

- Кірік Тамара Миколаївна – Голова наглядової ради; 



- Савченко Катерина Олегівна – член Наглядової ради; 

- Смахтін Дмитро Юлійович – член Наглядової ради; 

- Шантирь Ольга Вікторівна – член Наглядової ради; 

- Плис Марина Миколаївна – член Наглядової ради. 

 

11. Обрання членів наглядової ради ПрАТ «Домінік». Затвердження умов цивільно-

правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, 

встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на 

підписання договорів (контрактів) з членами наглядової ради. 

 

ПРОЕКТ РІШЕННЯ: 

1) Обрати Наглядову раду терміном на три роки із кандидатів, що будуть запропоновані 

акціонерами у встновлений законодавством строк (кумулятивне голосування). 

2) Зобов'язати наглядову раду обрати Голову Наглядової ради. 

3) Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами 

Наглядової ради. 

4) Уповноважити Голову Правління ПрАТ «Домінік» підписати від імені Товариства 

договори з членами Наглядової ради, умови яких затверджено Загальними зборами 

акціонерів. 

5) Встановити, що такі договори є безоплатними, та винагорода за виконання 

повноважень членам Наглядової ради не виплачуватиметься. 

 

Основні показники фінансово – господарської діяльності підприємства (тис. грн.) 

Найменування показника Період 

Звітний  

2019р. 

Попередній 

2018 р. 

Усього активів 415 885 395 826 

Основні засоби (за залишковою вартістю) 125 186 148 094 

Запаси   84 257 115 206 

Сумарна дебіторська заборгованість 86 010 86 400 

Гроші та їх еквіваленти 117 663 43 314 

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 333 589 312 374 

Власний капітал  381 471 360 274 

Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал 31 827 31 827 

Довгострокові зобов'язання і забезпечення 1 528 2 384 

Поточні зобов'язання і забезпечення 32 886 33 168 

Чистий фінансовий результат:прибуток (збиток) 21 215 22 472 

Середньорічна кількість акцій (шт.) 2 448 194 2 448 194 

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн) 8,66557 9,17901 

Інформація  з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту 

порядку денного, а також інша інформація, що передбачена законодавством розміщена на 

веб-сайті Товариства за адресою:   https://dominik.ua/korporatyvna-informatsiya/. 

Станом на 06.03.2020р. - дату складання  переліку осіб, яким надсилається 

повідомлення про проведедення Загальних зборів ПрАТ «Домінік», отриманого від ПАТ 

«Національний депозитарій України» загальна кількість простих акцій складає: 2 448 194  

(два мільйона чотириста сорок вісім тисяч сто дев'яносто чотири) штук, кількість голосуючих 

акцій складає: 2 448 194 (два мільйона чотириста сорок вісім тисяч сто дев'яносто чотири) 

штук. 

Від дати надіслання цього повідомлення про проведення Загальних зборів Товариства 

до дати проведення Загальних зборів Товариства, акціонери мають можливість ознайомитися 

з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних 

зборів Товариства в порядку, передбаченому статтею 36 Закону України «Про акціонерні 

товариства», у приміщенні Товариства за адресою: м. Полтава,  вул. Маршала Бірюзова, 

https://dominik.ua/korporatyvna-informatsiya/


буд.2, ПрАТ «Домінік», юридичний відділ, щоденно з 9-00 до 15-00,  крім суботи та неділі, а 

в день проведення загальних зборів – у місці їх проведення. Посадовою особою ПрАТ 

«Домінік», відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів з документами Загальних 

зборів є Старший юрисконсульт Якименко Олена Георгіївна. Довідки за телефоном: (0532) 

505-149. 

У відповідності до ст. 36 Закону України «Про акціонерні товариства», акціонерне 

товариство до початку загальних зборів зобов'язане надавати письмові відповіді на письмові 

запитання акціонерів щодо питань, включених до порядку денного загальних зборів, які 

надійшли на адресу Товариства. 

У відповідності до ст.38 Закону України «Про акціонерні товариства», кожний акціонер має 

право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних 

зборів Товариства. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення 

Загальних зборів Товариства. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку 

денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиція до проекту 

порядку денного Загальних зборів Товариства подається в письмовій формі із зазначенням 

прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних 

йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення. Кожний акціонер має право 

оскаржити рішення товариства про відмову у включенні його пропозицій до проекту порядку 

денного до суду. У разі внесення змін до проекту порядку денного Загальних зборів 

Товариство не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Загальних зборів Товариства 

повідомляє акціонерів про такі зміни у порядку передбаченому Статутом Товариства. 

Для  реєстрації та участі у Загальних зборах Товариства акціонер повинен мати при 

собі паспорт, а представник акціонера – паспорт та відповідну довіреність оформлену згідно з 

чинним законодавством України. 

Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах Товариства, 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 Товариства 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 Товариства може містити завдання щодо 

голосування, тобто перелік питань, порядку денного Загальних зборів Товариства із 

зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час 

голосування на Загальних зборах Товариства представник повинен голосувати саме так, як 

передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо 

голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на Загальних зборах 

Товариства на свій розсуд. Акціонер має право видати довіреність на право участі та 

голосування на Загальних зборах Товариства декільком своїм представникам. Акціонер має 

право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на Загальних зборах 

Товариства. Надання довіреності на право участі та голосування на Загальних зборах 

Товариства не виключає право участі на цих Загальних зборах Товариства акціонера, який 

видав довіреність, замість свого представника. У разі, якщо для участі в Загальних зборах 

Товариства з'явилося декілька представників акціонера, реєструється той представник, 

довіреність якому видана пізніше. У разі, якщо акція перебуває у спільній власності декількох 

осіб, повноваження щодо голосування на Загальних зборах Товариства  здійснюється за їх 

згодою одним із співвласників або їх загальним представником. 

В реєстрації акціонера (його представника) може бути відмовлено реєстраційною 

комісією у разі відсутності в акціонера (його представника) документів, які ідентифікують 

особу акціонера (його представника), а в разі участі представника акціонера – також 

документів, що підтверджують повноваження представника на участь у загальних зборах 

акціонерів товариства. 

 Наглядова рада ПрАТ «Домінік» 
 


