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

місцезнаходження: 36009, Полтавська обл., м.Полтава, вул.Маршала Бірюзова, буд.2, повідомляє про 
проведення позачергових загальних зборів акціонерів, які відбудуться  «09» березня 2021 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.  «09» березня 2021 року  за місцем проведення зборів.  
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у позачергових загальних зборах – 

02.03.2021 року. 
 

                                    Проект порядку денного (з проектом рішень) 

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

загальних зборів акціонерів. 

 

ПРОЕКТ РІШЕННЯ: 
1) Обрати лічильну комісію в складі :  

- Маценко Світлана Миколаївна – Голова лічильної комісії; 

- Скрипниченко Ірина Іванівна – член лічильної комісії; 

-  Демидович Вікторія Миколаївна– Член лічильної комісії. 
 2) Затвердити порядок проведення позачергових 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. Обрання голови і секретаря позачергових загальних зборів акціонерів, та надання їм 

повноваження на підписання протоколу загальних зборів акціонерів. 
 

ПРОЕКТ РІШЕННЯ: 

1) Обрати головою зборів Сабельнікова Віктора Івановича. 

2) Обрати секретарем зборів Скрипниченко Ірину Іванівну. 

3) Надати повноваження голові та секретарю загальних зборів на підписання протоколу 
позачергових загальних зборів акціонерів від 09.03.2021р. 

 

3. Прийняття рішення про припинення приватного акціонерного товариства «Домінік» шляхом 

перетворення у товариство з обмеженою відповідальністю «Домінік». 

 

ПРОЕКТ РІШЕННЯ: 
1)Припинити Приватне акціонерне товариство «Домінік» шляхом перетворення в Товариство з 

обмеженою відповідальністю «Домінік». 

 

4. Затвердження плану перетворення приватного акціонерного товариства «Домінік». 

 

ПРОЕКТ РІШЕННЯ: 

План перетворення (відповідно до ст. 81 Закону України «Про акціонерні товариства»): 
1) повне найменування та реквізити кожного товариства, що бере участь у злитті, приєднанні, 

поділі, виділі або перетворенні: 

Приватне акціонерне товариство «Домінік». 
Місцезнаходження: 36009, Полтавська обл., м.Полтава, вул.Маршала Бірюзова, буд.2. 

Індентифікаційний код юридичної особи: 00382208. 

Розмір статутного капіталу: 31 826 522,00 грн. 
Товариство, що створюється під час припинення шляхом перетворення: 

Повне найменування товариства: Товариство з обмеженою відповідальністю «Домінік» 

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

Індентифікаційний код юридичної особи: 00382208. 
Розмір статутного капіталу: 31 826 522,00  грн. 

2) Порядок і коефіцієнти конвертації акцій та інших цінних паперів, а також суми можливих 

грошових виплат акціонерам: 
 - акції ПрАТ «Домінік» конвертуються в частки Товариства-правонаступника з коефіцієнтом 



конвертації 1:1; 

 - розподіл часток Товариства правонаступника відбувається із збереженням співвідношення 
кількості акцій, що було між акціонерами у статутному капіталі ПрАТ «Домінік»; 

 - загальна номінальна вартість акцій, що належать акціонеру та відсоток у статутному 

капіталі ПрАТ «Домінік» буде дорівнювати номінальній вартості частки учасника та відсотку у 

статутному капіталі Товаритва-правонаступника. 
Інших цінних паперів, крім акцій, Товариство не випускало. Грошові виплати не передбачені. 

3) відомості про права, які надаватимуться підприємницьким товариством-правонаступником 

власникам інших, крім акцій, цінних паперів товариства, діяльність якого припиняється внаслідок 
злиття, приєднання, поділу, перетворення або з якого здійснюється виділ, та/або перелік заходів, які 

пропонується вжити стосовно таких цінних паперів: 

Інших цінних паперів, крім акцій, Товариство не випускало. 
4) інформацію щодо запропонованих осіб, які стануть посадовими особами товариства у 

підприємницькому товаристві - правонаступнику після завершення злиття, приєднання, поділу, виділу 

або перетворення, та запропоновані до виплати таким особам винагороди чи компенсації: 

Директор   ТОВ «Домінік» -   Плаксiй Валерiй Iгорович.  
Виплата винагороди чи компенсації зазначеній особі не передбачена. 

5) порядок голосування на спільних загальних зборах акціонерів товариств, що беруть участь у злитті 

або приєднанні: товариств, що беруть участь у злитті або приєднанні немає, голосування не 
відбувалось.  

 

5. Затвердження порядку та умов здійснення перетворення приватного акціонерного товариства 

«Домінік». 

 

ПРОЕКТ РІШЕННЯ: 

1) Порядок та умови здійснення перетворення Приватного акціонерного товариства «Домінік» 
затвердити. 
 

6.  Про звільнення посадових осіб товариства. 

 

   ПРОЕКТ РІШЕННЯ: 
1) Звільнити наступних посадових осіб товариства: 

- Плаксій Валерій Ігорович – Голова правління; 

- Кучер Людмила Федорiвна – Член правління; 
- Романенко Iрина Василiвна – Член правління; 
- Першина Зоя Іванівна – Член правління;  

- Плаксiй Свiтлана Олександрiвна – Член правління; 
- Кочковий Олександр Володимирович – Член ревізійної комісії; 
- Тертишник Юлiя Вiталiївна – Член ревізійної комісії; 
- Громова Алла Анатолiївна – Член ревізійної комісії. 
-  

7.  Про обрання комісії з припинення. 
 

ПРОЕКТ РІШЕННЯ: 
1) Обрати комісію з припинення в наступному складі: 

-  Плаксій Валерій Ігорович – Голова комісії з припинення; паспорт СН  № 623720 виданий 

18.11.1997р., Печерським РУ ГУ МВС України в м.Києві, Реєстраційний номер облікової картки 
платника податків- 2302415210, зареєстрований за адресою: Полтавська обл., м.Полтава, 

вул.В.Міщенка, 4, кв.18; 

- Романенко Ірина Василівна – Член комісії з припинення; паспорт КО № 482097 виданий 

27.01.2003р., Октябрським РВ ПМУ УМВС України в Полтавській  області, Реєстраційний номер 
облікової картки платника податків- 3064214546, зареєстрована за адресою:Полтавська обл., 

м.Полтава, вул.Степового Фронту, 22, кв.50; 

- Горбачова Наталія Валеріївна – Член комісії з припинення, паспорт КО № 589131 виданий 
10.12.2004р.,Октябрським РВ ПМУ УМВС України в Полтавській області, Реєстраційний номер 

облікової картки платника податків- 2875606721, зареєстрована за адресою:Полтавська обл., 

м.Полтава, вул.Леніна, 102, кв.32. 
2)Надати слідуючі повноваження Голові комісії з припинення – підписувати різного роду 



документи, представляти товариство без доручення, вступати в взаємовідносини з суб’єктами  

підприємницької діяльності, установами, організаціями, продавати (купувати) майно і обладнання, 
видавати доручення та виступати в судах.  Провести конвертацію  акцій на частки у 

статутному капіталі правонаступника товариства.  

3)Початок роботи комісії з припинення Приватного акціонерного товариства «Домінік» з 

«09»березня 2021 року. 
 

8.  Затвердження порядку та умов обміну акцій товариства на частки правонаступника. 

 
ПРОЕКТ РІШЕННЯ: 

1) Порядок та умови обміну акцій товариства на частки правонаступника затвердити. 

 

9.  Прийняття рішення про викуп акцій у акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних 

зборах акціонерів та голосували проти перетворення. 

 

ПРОЕКТ РІШЕННЯ: 
 1)Обов'язковий викуп акціонерним товариством акцій на вимогу акціонерів не проводити. 

 

10.  Про порядок та строки пред’явлення вимог кредиторів. 
 

ПРОЕКТ РІШЕННЯ: 

1) Порядок та строки пред'явлення вимог кредиторів затвердити. 
 

 

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 29.01.2021р. - 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, 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 ПрАТ «Домінік» Сабельніков Віктор Іванович. 

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. 

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


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» 
 


