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1 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

 

1.1 Положення розроблено відповідно до законодавства України, Статуту і 

рекомендацій «Принципів корпоративного управління», затверджених 

Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку. 

1.2 Положення визначає правовий статус, порядок підготовки, скликання та 

проведення загальних зборів, прийняття ними рішень. 

1.3 Положення затверджується, змінюється та доповнюється загальними 

зборами. 

 

2 ПРАВОВИЙ СТАТУС (КОМПЕТЕНЦІЯ) ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ 

 

2.1 Загальні збори є вищим органом Товариства. 

2.2 Загальні збори як вищий орган Товариства розглядають й вирішують 

будь-які питання діяльності Товариства. 

2.3 Загальні збори не можуть приймати рішення з питань, не включених до 

порядку денного.  

2.4 Загальні збори мають кворум за умови реєстрації для участі у них 

акціонерів, які сукупно є власниками не менш як 60 відсотків голосуючих акцій. 

2.5 Рішення, прийняті загальними зборами, обов’язкові для всіх акціонерів 

Товариства. 

 

3 ЧЕРГОВІ Й ПОЗАЧЕРГОВІ ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ 

 

3.1 Товариство проводить річні (чергові) і позачергові загальні збори. 

3.2 Річні (чергові) загальні збори скликаються один раз на рік за 

результатами діяльності  Товариства не пізніше 30 квітня наступного за звітним 

року.  

До порядку денного річних загальних зборів обов’язково вносяться 

питання: затвердження річного звіту Товариства; розподіл прибутку та збитків 
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Товариства; прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради, 

звіту ради директорів і звіту ревізійної комісії. 

Не рідше, ніж 1 раз на три роки, до порядку денного загальних зборів 

обов’язково включаються наступні питання: 

а) обрання членів наглядової ради, 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;  

б) прийняття рішення про припинення повноважень членів наглядової ради. 

3.3 Усі інші загальні збори, крім річних, вважаються позачерговими. 

3.4 Загальні збори проводяться за рахунок коштів Товариства.  

У разі, якщо загальні збори проводяться з ініціативи акціонера (акціонерів), 

цей акціонер (акціонери) оплачує (оплачують) витрати на організацію, підготовку 

та проведення таких загальних зборів.  

3.5 Підготовка, скликання та проведення річних і позачергових загальних 

зборів провадиться за однаковою процедурою, з виключеннями, встановленими 

законодавством, Статутом та цим Положенням. 

3.6 Річні та позачергові загальні збори проводяться на території України в 

межах населеного пункту за місцезнаходженням Товариства. 

 

4 СКЛИКАННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ 

 

4.1 Процедура скликання загальних зборів складається з наступних етапів: 

а) ухвалення рішення про скликання; 

б) повідомлення акціонерів і фондових бірж, на яких цінні папери 

Товариства пройшли процедуру лістингу, про проведення загальних зборів; 

в) доповнення порядку денного відповідно до пропозицій акціонерів; 

г) повідомлення акціонерів про зміни у порядку денному. 

4.2 Загальні збори скликаються наглядовою радою: 

а) за ініціативи наглядової ради; 
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б) на вимогу ради директорів – у разі порушення провадження про визнання 

Товариства банкрутом або необхідності вчинення значного правочину; 

в) на вимогу акціонерів (акціонера), які на день подачі вимоги сукупно є 

власниками 10 і більше відсотків акцій Товариства; 

г) на вимогу ревізійної комісії; 

д) в інших випадках, передбачених законодавством. 

4.3 Вимога про скликання позачергових загальних зборів подається в 

письмовій формі раді директорів на адресу за місцезнаходженням Товариства. 

4.4 Вимога щодо скликання позачергових загальних зборів повинна містити: 

а) дані щодо осіб, які вносять пропозиції (вимогу) (найменування органа 

Товариства; прізвище, ім’я, по-батькові акціонерів – фізичних осіб; найменування 

акціонерів – юридичних осіб); 

б) відомості щодо кількості, типу та класу акцій, що належать акціонерам, у 

разі скликання позачергових загальних зборів за ініціативи акціонерів; 

в) підстави для скликання загальних зборів; 

г) порядок денний. 

Вимога повинна бути підписана головою органу Товариства або кожним 

акціонером, що її пред’являє. У разі підписання вимоги представником акціонера, 

до вимоги додається довіреність (копія довіреності, завірена у встановленому 

порядку), що містить відомості, передбачені законодавством. 

4.5 Наглядова рада приймає рішення про скликанні позачергових загальних 

зборів або про відмову в такому скликанні протягом 10 днів з моменту отримання 

вимоги про їх скликання. 

4.6 Рішення про відмову у скликанні позачергових загальних зборів 

Товариства може бути прийнято наглядовою радою тільки у разі: 

а) якщо акціонери на дату подання вимоги не є власниками 10 відсотків і 

більше простих акцій Товариства;  

б) неповноти даних, передбачених пунктом 4.4 Положення.  

Рішення наглядової ради про скликання позачергових загальних зборів або 

мотивоване рішення про відмову в скликанні надається відповідному органу 
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Товариства або акціонерам, які вимагають їх скликання, не пізніше ніж за три дні 

з моменту його прийняття.  

Наглядова рада не має права вносити зміни до порядку денного загальних 

зборів, що міститься у вимозі про скликання позачергових загальних зборів, крім 

включення до порядку денного нових питань або проектів рішень.  

4.7 Позачергові загальні збори повинні бути проведені протягом 45 днів з 

дати отримання Товариством вимоги про їх скликання. 

4.8 Якщо цього вимагають інтереси Товариства, наглядова рада має право 

ухвалити рішення щодо скликання позачергових загальних зборів з письмовим 

повідомленням акціонерів про проведення позачергових загальних зборів та 

порядок денний, не пізніше ніж за 15 днів до дати їх проведення, з позбавленням 

акціонерів права вносити пропозиції до порядку денного.  

У такому разі, при відсутності кворуму позачергових загальних зборів 

повторні загальні збори не проводяться.  

Наглядова рада не може прийняти рішення, зазначене в першому абзаці 

п.4.8 Положення, якщо порядок денний позачергових загальних зборів включає 

питання про обрання членів наглядової ради.  

4.9 У разі, якщо протягом строку, встановленого абзацом першим п.4.5 

Положення, наглядова рада не прийняла рішення щодо скликання позачергових 

загальних зборів, такі збори можуть бути скликані акціонерами, які цього 

вимагають. Рішення наглядової ради про відмову в скликанні позачергових 

загальних зборів може бути оскаржено акціонерами в суді.  

4.10 Особа, що здійснює облік прав власності на акції Товариства, 

зобов’язана протягом п’яти робочих днів надати інформацію про перелік 

власників акцій Товариства, а також іншу інформацію, необхідну для організації 

проведення позачергових загальних зборів, за запитом наглядової ради.  

У разі скликання загальних зборів акціонерами, у випадку, передбаченому 

п.4.9 Положення, повідомлення про це та інші матеріали розсилаються всім 

акціонерам Товариства особою, яка веде облік прав власності на акції Товариства.  
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4.11 Рішення наглядової ради про скликання чергових (позачергових) 

загальних зборів повинне містити: 

а) дату, час і місце проведення зборів; 

б) перелік питань, включених до порядку денного; 

в) порядок реєстрації акціонерів (їхніх представників); 

г) перелік документів до порядку денного та порядок ознайомлення з ними 

акціонерів; 

д) адресу та порядок прийому пропозицій акціонерів щодо порядку денного; 

е) текст інформаційного повідомлення акціонерів; 

ж) дату складання переліку акціонерів, які повинні бути персонально 

повідомлені про проведення загальних зборів; 

и) список кандидатур до складу лічильної комісії; 

к) секретаря загальних зборів та персональний склад реєстраційної комісії; 

л) дату складання переліку акціонерів, які мають право брати участь у 

загальних зборах акціонерів. 

Для організації і проведення загальних зборів, формування його робочих 

органів наглядова рада направляє рішення про скликання загальних зборів раді 

директорів Товариства не пізніше, ніж за 45 днів до дати проведення загальних 

зборів. 

 

5 ПРАВО НА УЧАСТЬ У ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ 

 

5.1 У загальних зборах можуть брати участь особи, включені до переліку 

акціонерів, які мають право на таку участь, або їх представники, кандидати, 

висунуті в органи Товариства. 

На загальних зборах за запрошенням особи, що скликає загальні збори, 

також можуть бути присутні представник аудитора Товариства, посадові особи 

Товариства (голова і члени наглядової ради, ревізійної комісії та ради директорів) 

незалежно від володіння ними акціями Товариства, представник профспілкового 

комітету, який представляє права й інтереси трудового колективу. 
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5.2 У разі, якщо акція належить на праві спільної часткової власності 

декільком особам, право на участь у загальних зборах здійснюється на їх розсуд  

одним  із співвласників або їх загальним представником. 

5.3 Якщо право власності на акції Товариства перейшло в період після 

складання переліку акціонерів, які повинні бути персонально сповіщені про 

проведення загальних зборів, але до дати складання переліку осіб, які мають 

право брати участь у загальних зборах, новий власник акцій може взяти участь у 

загальних зборах, але право бути персонально сповіщеним про проведення 

загальних зборів у встановленому порядку на такого акціонера не поширюється. 

5.4 Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, 

складається станом на 24 годину за три робочих дні до дня проведення таких 

зборів у порядку, установленому законодавством про депозитарну систему 

України.  

5.5 На письмову вимогу акціонера Товариство або особа, що веде облік 

права власності на акції Товариства, зобов’язані надати інформацію в письмовому 

вигляді про включення його до переліку акціонерів, які мають право на участь у 

загальних зборах.  

5.6 Внесення змін до переліку акціонерів, які мають право брати участь у 

загальних зборах, після його складання заборонено. 

 

6 ПОВІДОМЛЕННЯ АКЦІОНЕРІВ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ 

ЗБОРІВ 

 

6.1 Письмове повідомлення про проведення загальних зборів та їх порядок 

денний надсилається кожному акціонерові, зазначеному в переліку акціонерів, 

складеному в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему 

України, на дату, визначену наглядовою радою. 

У разі скликання позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів, у 

випадку, передбаченому п.4.9 Положення, дату складання переліку акціонерів, 

визначають акціонери, які цього вимагають.  



11 
 

 

Встановлена дата не може передувати дню прийняття рішення про 

проведення загальних зборів і не може бути встановленою раніше, ніж за 60 днів 

до дати проведення загальних зборів.  

6.2 Письмове повідомлення про проведення загальних зборів та їх порядок 

денний надсилається акціонерам персонально засобами поштового зв’язку. 

Повідомлення надсилаються на адреси акціонерів, зазначені у переліку, 

складеному згідно з п.6.1 Положення, у строк не пізніше, ніж за 30 днів до дати 

проведення загальних зборів.  

6.3 Повідомлення розсилає особа, яка скликає загальні збори, або особа, яка 

веде облік прав власності на акції Товариства, у разі скликання загальних зборів 

акціонерами у випадку, передбаченому п.4.9. Положення. 

6.4 Повідомлення вважається своєчасно надісланим, якщо воно передано 

для відправлення поштової організації не пізніше, ніж за 30 днів до проведення 

загальних зборів. Датою відправлення повідомлень вважається дата, зазначена на 

відбитку календарного штемпеля поштової організації, що прийняла 

повідомлення. Скарги акціонерів про несвоєчасне повідомлення їх про скликання 

чергових (позачергових) загальних зборів через порушення відділеннями зв’язку 

встановлених строків обороту поштової кореспонденції, залишаються без 

задоволення. 

6.5 Товариство не пізніше, ніж за 30 днів до дати проведення загальних 

зборів, публікує в одному з офіційних друкованих видань Національної комісії з 

цінних паперів та фондового ринку повідомлення про проведення загальних 

зборів та їх порядок денний. Протягом 10 робочих днів з дати публікації такого 

повідомлення, але не менш, як за 30 днів до скликання загальних зборів, 

Товариство розкриває інформацію про проведення загальних зборів в 

загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних 

паперів та фондового ринку.  

Товариство додатково, не пізніше, ніж за 30 днів до дати проведення 

загальних зборів, надсилає повідомлення про проведення загальних зборів та їх 

порядок денний фондовим біржам, на яких Товариство пройшло процедуру 
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лістингу, і розміщує на власній веб-сторінці в мережі Інтернет інформацію, 

передбачену п.6.6 Положення.  

6.6 Повідомлення про проведення загальних зборів повинне містити такі 

дані:  

а) повне найменування та місцезнаходження Товариства;  

б) дату, час і місце (із зазначенням номера кімнати, офісу або залу, куди 

мають прибути акціонери) проведення загальних зборів;  

в) час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних 

зборах;  

г) дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у 

загальних зборах;  

д) перелік питань, що виносяться на голосування;  

е) порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть 

ознайомитися під час підготовки до загальних зборів.  

6.7 У відповідності до законодавства при публікації повідомлення про 

проведення чергових загальних зборів Товариством додатково розкривається 

інформація про основні показники його фінансово-господарської діяльності за 

звітний період. 

 

7 ДОКУМЕНТИ, З ЯКИМИ АКЦІОНЕРИ МОЖУТЬ ОЗНАЙОМИТИСЯ 

ПІД ЧАС ПІДГОТОВКИ ДО ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ 

 

7.1 Від дати розсилання повідомлень про проведення загальних зборів до 

дати проведення загальних зборів Товариство надає акціонерам можливість 

ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень із питань 

порядку денного, за місцезнаходженням Товариства в робочі дні, робочий час у 

доступному місці, а в день проведення загальних зборів – за місцем їх 

проведення. У повідомленні про проведення загальних зборів вказуються 

конкретно визначене місце для ознайомлення та посадова особа Товариства, 

відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів із документами.  
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До проведення загальних зборів акціонери мають право ознайомиться з 

формою бюлетеня для голосування, зразок якого затверджується наглядовою 

радою не пізніше, ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів, а щодо 

обрання кандидатів до складу органів Товариства – не пізніше, ніж за чотири дні 

до дати проведення загальних зборів. 

7.2 У разі, якщо порядок денний загальних зборів передбачає голосування з 

питань щодо злиття, приєднання, поділу, перетворення, виділу, зміну типу 

Товариства; вчинення Товариством значного правочину; зміни розміру статутного 

капіталу, Товариство повинно надати акціонерам можливість ознайомитись з 

проектом договору про викуп Товариством акцій на вимогу акціонера. 

7.3 Після надіслання акціонерам повідомлення про проведення загальних 

зборів Товариство не має права вносити зміни в документи, надані акціонерам, 

або з якими вони мали можливість ознайомитися, крім змін до зазначених 

документів, у зв’язку із змінами до порядку денного або у зв’язку з виправленням 

помилок. У такому разі зміни вносяться не пізніше, ніж за 10 днів до дати 

проведення загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства – 

не пізніше, ніж за чотири дні до дати проведення загальних зборів.  

 

8 ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ 

 

8.1 Порядок денний загальних зборів попередньо затверджується 

наглядовою радою, а у разі скликання позачергових загальних зборів на вимогу 

акціонерів у випадках, передбачених п.4.9 Положення, – акціонерами, які цього 

вимагають. Затверджений наглядовою радою порядок денний у складі рішення 

про скликання загальних зборів направляється раді директорів не пізніше, ніж за 

45 днів до дати проведення загальних зборів. 

8.2 Акціонери до проведення зборів мають можливість за запитом, у 

порядку, визначеному п.7.1 Положення, ознайомитися з проектом (проектами) 

рішень з питань порядку денного.  
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8.3 Формулювання питань, включених до порядку денного чергових 

(позачергових) загальних зборів, повинно давати акціонерам (акціонеру) 

можливість передбачити варіанти рішення загальних зборів з кожного питання. 

Включення до порядку денного загальних зборів питань «Різне», «Організаційні 

питання» та їх еквівалентів забороняється. 

 

9 ПРОПОЗИЦІЇ ДО ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ 

 

9.1 Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених 

до порядку денного загальних зборів, а також щодо нових кандидатів до складу 

органів Товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу 

кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше, ніж за 20 днів до проведення 

загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства – не пізніше, 

ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів.  

9.2 Пропозиція до порядку денного загальних зборів Товариства 

направляється на адресу Товариства в письмовій формі і повинна містити: 

а) прізвище (найменування) акціонера, який її вносить; 

б) кількість, тип та/або клас належних йому акцій; 

в) зміст пропозиції до питання та/або проекту рішення; 

г) кількість, тип та/або клас акцій, що належать кандидату, який пропонується 

цим акціонером до складу органів Товариства.  

9.3 Наглядова рада, а в разі скликання позачергових загальних зборів на 

вимогу акціонерів, у випадках, передбачених п.4.9 Положення, акціонери, які 

цього вимагають, ухвалюють рішення щодо включення пропозицій до порядку 

денного не пізніше, ніж за 15 днів до дати проведення загальних зборів, а щодо 

кандидатів до складу органів Товариства – не пізніше, ніж за чотири дні до дати 

проведення загальних зборів.  

9.4 Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або 

більше відсотків простих акцій, підлягають обов’язковому включенню до порядку 

денного загальних зборів. У такому разі, рішення наглядової ради про включення 
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питання до порядку денного не вимагається, а пропозиція вважається включеною 

до порядку денного, якщо вона представлена з дотриманням вимог п.9.2 

Положення.  

Зміни до порядку денного загальних зборів вносяться лише шляхом 

включення нових питань та проектів рішень із запропонованих питань. 

Товариство не має права вносити зміни до запропонованих акціонерами питань 

або проектів рішень.  

9.5 Рішення про відмову у включенні до порядку денного загальних зборів 

пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше 

відсотків простих акцій, може бути прийнято тільки у разі:  

а) недотримання акціонерами строку, встановленого п.9.1 Положення;  

б) неповноти даних, передбачених п.9.2 Положення. 

9.6 Мотивоване рішення про відмову у включенні пропозиції до порядку 

денного загальних зборів надсилається наглядовою радою акціонеру протягом 

трьох днів з моменту його прийняття.  

9.7 Товариство не пізніше, ніж за 10 днів до дати проведення загальних 

зборів: 

а) повідомляє акціонерів про зміни у порядку денному шляхом 

опублікування повідомлення в офіційному друкованому виданні Товариства; 

б) розміщає повідомлення про зміни у порядку денному на власній веб-

сторінці Товариства в мережі Інтернет; 

в) направляє повідомлення про зміни у порядку денному загальних зборів 

фондовим біржам, на яких Товариство пройшло процедуру лістингу.  

Оскарження акціонером рішення Товариства про відмову у включенні його 

пропозицій до порядку денного до суду не зупиняє проведення загальних зборів.  

 

10 ВИСУВАННЯ КАНДИДАТУР В ОРГАНИ ТОВАРИСТВА 

 

10.1 Акціонери Товариства мають право на висування кандидатур в органи 

Товариства. Акціонер має право висувати власну кандидатуру.  
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Кількість кандидатів, запропонованих одним акціонером, не може 

перевищувати кількісний склад органу Товариства, до якого пропонуються 

кандидатури.  

Пропозиції по кандидатурах в органи Товариства від акціонерів 

направляються в письмовій формі на адресу Товариства не пізніше, ніж за сім 

днів до дати проведення загальних зборів, і повинні містити, крім відомостей, 

передбачених п.10.2 Положення, таку інформацію: 

а) відомості про осіб, що вносять пропозицію (прізвище, ім’я, по-батькові 

акціонерів – фізичних осіб; найменування акціонерів – юридичних осіб); 

б) відомості щодо кількості та типу й/або класу акцій, що належать 

акціонерам, які вносять пропозиції по кандидатурах. 

Пропозиція по кандидатурах повинна бути підписана акціонером 

(акціонерами), що її вносить. У разі внесення пропозиції представником 

акціонера, до пропозиції додається довіреність (копія довіреності, завірена у 

встановленому порядку), яка містить відомості, передбачені чинним 

законодавством. 

10.2 Пропозиція по кандидатурі в органи Товариства повинна містити: 

а) назву органу, в який висувається кандидат; 

б) прізвище, ім’я, по-батькові, рік народження кандидата; 

в) освіту (повне найменування навчального закладу, рік закінчення, 

спеціальність, кваліфікація) 

г) кількість, тип й/або клас акцій, які належать кандидату; 

д) місце роботи (основне та/або за сумісництвом); 

е) посади, які обіймає кандидат у юридичних особах (із зазначенням 

найменування та місцезнаходження юридичної особи); 

ж) загальний стаж роботи; 

и) інформацію про стаж роботи протягом останніх п’яти років (період, місце 

роботи, займана посада); 

к) інформацію про наявність (відсутність) непогашеної (незнятої) 

судимості; 
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л) інформацію про наявність (відсутність) заборони обіймати певні посади 

та/або займатись певною діяльністю; 

м) чи є кандидат афілійованою особою Товариства; 

н) інформацію про акціонерів Товариства, що є афілійованими особами 

кандидата; 

п) наявність (відсутність) письмової заяви кандидата про згоду на обрання 

членом органу Товариства; наявність (відсутність) у письмовій заяві кандидата 

всіх або частини відомостей, вказаних у цьому підпункті. 

10.3 Інформація про кандидата включається до форми бюлетеня для 

кумулятивного голосування на підставі інформації, що міститься у письмовій 

заяві кандидата про згоду на обрання членом органу Товариства. У разі ненадання 

кандидатом заяви, а також у разі відсутності у заяві всіх або частини відомостей, 

визначених у п.10.2 Положення, про це вказується у бюлетені для кумулятивного 

голосування. 

Конфіденційна інформація про особу не включається до бюлетеня без згоди 

цієї особи. 

10.4 Кандидат має право у будь-який час зняти свою кандидатуру, письмово 

повідомивши про це Товариство. 

 

11 ПРЕДСТАВНИЦТВО АКЦІОНЕРІВ 

 

11.1 Акціонери можуть брати участь у загальних зборах особисто або через 

своїх представників.  

11.2 Посадові особи органів Товариства та їх афілійовані особи не можуть 

бути представниками інших акціонерів Товариства на загальних зборах.  

11.3 Представником акціонера – фізичної чи юридичної особи на загальних 

зборах може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи. 

11.4 Акціонер має право призначити свого представника постійно або на 

певний строк.  
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11.5 Повноваження представника акціонера повинні бути належним чином 

підтверджені відповідно до вимог законодавства. 

11.6 Документом, що засвідчує повноваження представника акціонера, є 

довіреність. 

11.7 Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах може 

посвідчуватись депозитарною установою, депозитарієм, нотаріусом та іншими 

посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, або в іншому передбаченому 

законодавством порядку.  

11.8 Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах може 

містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного 

загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно 

проголосувати. Під час голосування на загальних зборах 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 на свій розсуд.  

11.9 Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування 

на загальних зборах декільком своїм представникам.  

11.10 Надання довіреності не виключає права участі на цих загальних 

зборах акціонера, який її видав, замість свого представника. До закінчення строку, 

відведеного на реєстрацію учасників загальних зборів, акціонер має право 

відкликати (замінити) свого представника на загальних зборах шляхом скасування 

довіреності та повідомлення про це свого представника, реєстраційну комісію та 

раду директорів (акціонерів, які скликають позачергові загальні збори) або взяти 

участь у загальних зборах особисто. 

11.11 Особи, які не досягли вісімнадцяти років, реалізують право на участь 

у загальних зборах у такий спосіб: 

а) від імені осіб, які не досягли чотирнадцяти років (малолітня особа), 

участь у загальних зборах приймають батьки (усиновителі) або опікуни. Зазначені 

особи можуть від імені малолітньої особи видати довіреність іншій особі для 

участі в загальних зборах; 
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б) особа у віці від чотирнадцяти до вісімнадцяти років (неповнолітня 

особа) має право особисто брати участь у загальних зборах: 

 1) при наявності письмової згоди (у формі заяви про згоду на участь у 

загальних зборах неповнолітніх) батьків (усиновителів) або 

піклувальників. Заява про згоду на участь у загальних зборах 

неповнолітнього залишається в справах по реєстрації акціонерів 

загальних зборів; 

 2) з дати надання особі повної цивільної дієздатності до досягнення 

вісімнадцяти років відповідно до законодавства; 

 3) з дати реєстрації шлюбу у випадках, коли законом дозволяється 

одруження до досягнення 18-річного віку. 

 

12 ДОВІРЕНІСТЬ ДЛЯ УЧАСТІ Й ГОЛОСУВАННЯ НА ЗАГАЛЬНИХ 

ЗБОРАХ  

 

12.1 Довіреність – це письмовий документ, що видається однією особою 

іншій особі для представництва перед третіми особами.  

12.2 Довіреність може відноситись як до всіх акцій, що належать акціонеру, 

так і до їх частини. 

12.3 Довіреності, складені акціонерами за кордоном при участі іноземної 

влади, підлягають легалізації, якщо інше не передбачено законодавством України.  

12.4 Довіреність може бути видана з правом передоручення в повному 

обсязі іншій особі. 

12.5 Громадяни, які досягли 18-літнього віку, або громадяни, які придбали 

повну цивільну дієздатність відповідно до законодавства України, видають 

довіреності самостійно. 

12.6 Довіреності для участі та голосування в загальних зборах неповнолітні 

громадяни віком від 14 до 18 років можуть видавати лише за згодою їх батьків 

(усиновителів) або піклувальників, про що повинно бути зазначено в довіреності. 
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12.7 Довіреності від імені неповнолітніх, які не досягли 14 років, можуть 

видаватися лише їх законними представниками: батьками (усиновителями) або 

опікунами, про що повинно бути зазначено в довіреності.  

12.8 Вимоги до форми, тексту, змісту й засвідчення довіреностей. 

12.8.1 Довіреність для участі й голосування на загальних зборах повинна 

бути складена в письмовій формі. 

12.8.2 Довіреність складається в одному екземплярі.  

12.8.3 Довіреність повинна бути написана чисто, чітко від руки чорнилом 

або надрукована. Підчищення в тексті довіреності не допускаються. 

12.8.4 У тексті довіреності повинно бути зазначене: 

а) місце й дата її складання (підписання); 

б) обсяг переданих прав; 

в) прізвище, ім’я, по-батькові, місце проживання особи, що видає 

довіреність, і особи, на чиє ім’я довіреність видається. 

12.8.5 Довіреність повинна мати строк, на який вона видана. Якщо строк 

довіреності не встановлений, вона зберігає чинність до припинення її дії. 

12.8.6 Термін дії довіреності відзначається прописом. 

12.8.7 Довіреність, у якій не зазначена дата її здійснення, є нікчемною. 

12.8.8 Довіреність підлягає посвідченню шляхом здійснення на ній 

підтвердного напису. 

12.8.9 Довіреність може бути посвідчена депозитарною установою, 

депозитарієм, нотаріусом та іншими посадовими особами, які вчиняють 

нотаріальні дії. 

12.8.10 Посвідчення довіреностей, прирівняних до нотаріальних, може 

здійснюватися особами:  

а) довіреність військовослужбовця або іншої особи, що перебуває на 

лікуванні в госпіталі, санаторії й іншій військово-лікувальній установі, може бути 

завірена начальником цієї установи, його заступником по медичній частині, 

старшим або черговим лікарем; 
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б) довіреність військовослужбовця, а в пунктах дислокації військової 

частини, зв’язку, установи, військово-навчального закладу, де немає нотаріуса або 

органа, що вчиняє нотаріальні дії, а також довіреність робітника, що служить, 

члена його родини і члена родини військовослужбовця може бути завірена 

командиром (начальником) цієї частини, зв’язку, установи або закладу; 

в) довіреність особи, що перебуває в місці позбавлення волі (слідчому 

ізоляторі), може бути завірена начальником місця позбавлення волі. 

12.8.11 Посвідчення довіреності посадовими особами, зазначеними в 

п.12.8.10 Положення, провадиться з дотриманням вимог законодавства. 

12.8.12 Підчищення в тексті підтвердного напису не допускаються. 

12.8.13 Дописки й інші виправлення в довіреності повинні бути 

підтверджені посадовою особою у підтверджувальному написі. 

12.9 Представництво в порядку передоручення. 

12.9.1 Довіреність, видана в порядку передоручення, підлягає 

нотаріальному посвідченню. 

12.9.2 Довіреність, видана в порядку передоручення, не може містити в собі 

більше прав, ніж їх передано за основною довіреністю. Термін дії довіреності, 

виданої в порядку передоручення, не може перевищувати терміну дії основної 

довіреності, на підставі якої вона видана. 

12.10 Довіреність юридичної особи. 

12.10.1 Довіреність від акціонерів – юридичних осіб підписується 

керівником або іншою особою, уповноваженою на це установчими документами, і 

скріплюється печаткою цієї юридичної особи. 

12.10.2 Не потрібне надання довіреностей керівнику юридичної особи, 

якому відповідно до установчих документів надане право діяти від імені 

юридичної особи. У цих випадках потрібно надати документи, які підтверджують 

службове становище та повноваження керівника юридичної особи. 

12.10.3 Вимоги до форми, тексту й змісту довіреностей юридичної особи 

повинні відповідати вимогам пп. 12.8.1-12.8.7 Положення. 
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12.11 Підтверджувальний напис про засвідчення дійсності підпису на 

довіреності. 

12.11.1 Після підписання довіреності особою, що її видала, особа, якій дане 

таке право, повинна завірити дійсність підпису. При підтвердженні дійсності 

підпису власника (уповноваженої особи власника) на довіреності проставляється 

підтверджуючий напис. Підтверджуючий напис повинен бути написаний ясно, 

чітко, без підчищень. Дописки й інші виправлення не допускаються. 

12.11.2 Для здійснення підтверджуючого напису, може застосовуватися 

штамп із текстом відповідного напису. 

12.12 Зберігання довіреностей. 

12.12.1 Представник може передати довіреність для зберігання в 

Товариство. Від імені Товариства зберігання доручень здійснює Відділ цінних 

паперів (ВЦП) АТ «МОТОР СІЧ».  

12.12.2 Представник або особа, що видала довіреність, має право за першою 

вимогою одержати у Товариства довіреність, оформлену на його ім’я, або від його 

імені. 

12.12.3 Товариством повинні бути створені умови для зберігання 

довіреностей з метою уникнення псування, знищення, ознайомлення з текстом 

довіреностей третіми особами. Працівники підрозділу, які у зв’язку з виконанням 

службових обов’язків, будуть мати можливість ознайомитися з текстом 

довіреностей, переданих на зберігання у Товариство, зобов’язані зберігати 

таємницю довіреності і відповідають за дотримання цієї таємниці у відповідності 

з законодавством України.  

12.13 Припинення дії довіреності. 

12.13.1 Довіреність припиняється у випадку: 

 а) закінчення строку дії довіреності; 

 б) скасування довіреності особою, що її видала; 

 в) відмови представника від здійснення дій, які були визначені довіреністю; 
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 г) у разі припинення юридичної особи, що видала довіреність, і якій 

довіреність видана; 

 д) смерті особи, що видала довіреність, оголошення її померлою, визнання 

її недієздатною або безвісти відсутньою, обмеження її цивільної дієздатності. 

У разі смерті особи, яка видала довіреність, представник зберігає свої 

повноваження за довіреністю для ведення невідкладних справ або таких дій, 

невиконання яких може призвести до виникнення збитків. 

12.13.3 Із припиненням представництва за довіреністю втрачає чинність 

передоручення. 

12.13.4 У разі припинення представництва за довіреністю, представник 

зобов’язаний негайно повернути доручення. 

12.13.5 Припинення дії довіреності здійснюється в порядку, передбаченому 

чинним законодавством України. 

12.14 Скасування довіреності. 

12.14.1 Особа, яка видала довіреність, за винятком довіреності, яку не 

можна відкликати, може в будь-який час скасувати довіреність або 

передоручення. 

12.14.2 Особа, що видала довіреність і згодом скасувала її, повинна негайно 

сповістити про це представника, а також раду директорів та реєстраційну комісію 

шляхом подання письмової заяви з зазначенням паспортних даних, адреси 

проживання й власного підпису (Додатки 4 та 5). 

12.14.3 Права й обов’язки щодо третіх осіб, які виникли внаслідок 

здійснення правочину представником до того, як він довідався або міг довідатися 

про скасування довіреності, зберігають чинність для особи, що видала 

довіреність, і її правонаступників. Це правило не застосовується, якщо третя 

особа знала або могла знати, що дія доручення припинилася. 

12.15 Відмова представника від здійснення дій, які були визначені 

довіреністю. 
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12.15.1 Представник має право відмовитися від здійснення дій, які були 

визначені довіреністю. 

12.15.2 Представник зобов’язаний негайно повідомити особу, яку він 

представляє, про відмову від здійснення дій, які були визначені довіреністю. 

12.15.3 Представник не може відмовитися від здійснення дій, які були 

визначені довіреністю, якщо ці дії були невідкладними або спрямованими на 

запобігання заподіяння збитків особі, яку він представляє, або іншим особам. 

12.15.4 Представник відповідає перед особою, яка видала довіреність, за 

заподіяні їй збитки у разі недотримання ним вимог, установлених пп.12.15.2-

12.15.3 Положення.  

 

13 ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ  

 

13.1 Порядок проведення загальних зборів встановлюється Законом, 

Статутом та рішенням загальних зборів.  

13.2 Загальні збори не можуть початися раніше, ніж зазначено у 

повідомленні про проведення загальних зборів.  

13.3 Акціонери (акціонер), які на дату складання переліку акціонерів, мають 

право на участь у загальних зборах, сукупно є власниками 10 і більше відсотків 

простих акцій, а також Національна комісія з цінних паперів і фондового ринку 

можуть призначати своїх представників для нагляду за реєстрацією акціонерів, 

проведенням загальних зборів, голосуванням і підбиттям його підсумків. Про 

призначення таких представників Товариство повідомляється письмово до 

початку реєстрації акціонерів.  

13.4  Посадові особи Товариства зобов’язані забезпечити вільний доступ 

представників акціонерів (акціонера) та/або Національна комісії з цінних паперів і 

фондового ринку до нагляду за реєстрацією акціонерів, проведенням загальних 

зборів, голосуванням та підбиттям його підсумків.  
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13.5 Хід загальних зборів або розгляд окремого питання за рішенням 

ініціаторів загальних зборів або самих зборів може фіксуватися технічними 

засобами, відповідні записи яких додаються до протоколу загальних зборів.  

 

14 РОБОЧІ ОРГАНИ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ 

 

14.1 На період підготовки й проведення загальних зборів створюються 

робочі органи. 

14.2 Робочими органами загальних зборів є: 

а) організаційний комітет; 

б) реєстраційна комісія; 

в) лічильна комісія; 

г) голова загальних зборів; 

д) секретар загальних зборів.  

14.3 Члени оргкомітету обираються радою директорів, секретар загальних 

зборів – наглядовою радою. 

Члени реєстраційної комісії обираються наглядовою радою, а у разі 

скликання позачергових зборів на вимогу акціонерів, акціонерами, які цього 

вимагають. Повноваження реєстраційної комісії за договором можуть бути 

передані депозитарній установі або депозитарію Товариства. У такому разі 

головою реєстраційної комісії є представник депозитарної установи або 

депозитарія.  

Члени лічильної комісії обираються загальними зборами. Повноваження 

лічильної комісії за договором можуть бути передані депозитарній установі або 

депозитарію Товариства. Умови договору затверджуються загальними зборами. 

Одночасно з прийняттям рішення про проведення загальних зборів 

наглядова рада готує список кандидатур до лічильної комісії для затвердження 

його на загальних зборах, обирає членів реєстраційної комісії та секретаря зборів. 

Обрання членів організаційного комітету, персональний склад якого 
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погоджується наглядовою радою, проводиться не менш, ніж за 35 днів до початку 

проведення загальних зборів. 

Головує на загальних зборах відповідно до Статуту голова ради директорів 

або особа, призначена наглядовою радою. 

14.4 До складу оргкомітету, реєстраційної й лічильної комісій входять 

голова, секретар і члени робочих органів.  

Голова оргкомітету та голова реєстраційної комісії призначаються тільки з 

числа членів ради директорів.  

Голова робочого органу організовує його роботу, забезпечує виконання 

покладених на нього функцій, несе персональну відповідальність за діяльність 

органу і прийняті ним рішення. Голова робочого органу діє від його імені у 

взаєминах з радою директорів, наглядовою радою, іншими органами Товариства, 

а також з підприємствами, установами й організаціями, незалежно від форм 

власності.  

Секретар робочого органу забезпечує ведення протоколів засідань органу та 

іншої робочої документації. Протоколи засідань робочих органів підписуються 

головою й секретарем робочих органів. 

14.5 У період підготовки загальних зборів оргкомітет і реєстраційна комісія 

проводять засідання, на яких здійснюється підготовка необхідних документів для 

виконання покладених на них функцій і відповідні консультації. 

14.6 Всі члени робочих органів повідомляються про те, що відомості, 

отримані ними в процесі підготовки загальних зборів, є конфіденційними й дають 

письмові зобов’язання про нерозголошення конфіденційної інформації. (Додатки 

№1-3). 

14.7 За роботу члени робочих органів можуть одержувати винагороду за 

рахунок Товариства. 

Якщо членами робочих органів призначені особи, які є працівниками 

Товариства, на час виконання ними своїх функцій за ними зберігається 

середньомісячна заробітна плата за основним місцем роботи. 

14.8 Склад, повноваження і права організаційного комітету. 
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14.8.1 Для виконання функцій з підготовки та проведення загальних зборів, 

створюється організаційний комітет.  

Якщо до порядку денного загальних зборів включене питання про внесення 

змін до Статуту, до складу оргкомітету в обов’язковому порядку входить 

редакційна комісія, на яку покладають функції обробки та узагальнення 

пропозицій, що надійшли, підготовки проекту рішення з даного питання порядку 

денного. 

14.8.2 До повноважень організаційного комітету відносяться: 

а) підготовка інформаційних та аналітичних матеріалів до засідань ради 

директорів, пов’язаних з проведенням загальних зборів; 

б) підготовка матеріалів для надання їх акціонерам; 

в) забезпечення ознайомлення акціонерів з документами щодо питань 

порядку денного загальних зборів; 

г) розсилання повідомлень акціонерам про проведення загальних зборів та 

їх порядок денний, а також повідомлення акціонерів про зміни у порядку денному 

способом, передбаченим Статутом; 

д) публікація інформаційного повідомлення в офіційному виданні 

Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, розміщення 

повідомлення в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії 

з цінних паперів та фондового ринку та на веб-сторінці Товариства в мережі 

Інтернет; 

е) розсилання повідомлень про проведення загальних зборів та їх порядок 

денний фондовій біржі, на якій Товариство пройшло процедуру лістингу; 

ж) збір, обробка та узагальнення пропозицій акціонерів щодо порядку 

денного, які надійшли на адресу Товариства; 

и) підготовка необхідної документації, пов’язаної з проведенням загальних 

зборів, у тому числі бюлетенів для голосування, форма і текст яких затверджені 

наглядовою радою; 

к) підготовка приміщення для проведення загальних зборів і технічне 

забезпечення роботи загальних зборів, реєстраційної та лічильної комісій; 
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л) підготовка додаткової інформації про загальні збори (оголошення, 

стендові матеріали, ін.). 

14.8.3 Оргкомітет у рамках наданих йому повноважень має право: 

а) одержувати від уповноважених представників Товариства перелік 

акціонерів, які повинні бути сповіщені про проведення загальних зборів, 

складений в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему 

України, на облікову дату, затверджену наглядовою радою; 

б) одержувати від ради директорів, наглядової ради та ревізійної комісії 

копії документів з питань порядку денного; 

в) проводити попередні переговори з підприємствами, установами та 

організаціями з метою організаційно-технічного забезпечення проведення 

загальних зборів; 

г) за потребою залучати для виконання покладених на нього обов’язків 

фахівців різних служб і підрозділів Товариства. 

14.9 Склад і повноваження реєстраційної комісії. 

14.9.1 Для реєстрації акціонерів та їх представників, які прибули для участі 

в загальних зборах, визначення кворуму загальних зборів створюється 

реєстраційна комісія, до складу якої в обов’язковому порядку входять: 

уповноважена особа, що має право доступу до реєстру акціонерів, та юрист. 

14.9.2 Реєстраційна комісія в межах наданих їй повноважень: 

а) одержує від уповноваженої особи Товариства перелік акціонерів, які 

мають право на участь у загальних зборах, складений на дату, визначену 

наглядовою радою; 

б) перевіряє повноваження й здійснює реєстрацію осіб, які прибули для 

участі в загальних зборах, у журналі реєстрації учасників загальних зборів;  

в) приймає мотивоване рішення про відмову в реєстрації акціонеру або його 

представнику у випадках, передбачених законодавством і Положенням; 

г) видає бюлетені для голосування, реєструє видачу бюлетенів у журналі 

видачі бюлетенів; 

д) визначає загальну кількість голосів акціонерів, що присутні на зборах; 
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е) визначає наявність кворуму загальних зборів; 

ж) складає протокол про підсумки реєстрації учасників загальних зборів, до 

якого додаються письмові скарги й заяви, що стосуються роботи комісії, 

розглянуті головою реєстраційної комісії, та мотивоване рішення про відмову в 

реєстрації; 

и) передає секретареві зборів протокол за підсумками реєстрації учасників 

загальних зборів; журнали реєстрації учасників загальних зборів і видачі 

бюлетенів для залучення до протоколу загальних зборів. 

14.10 Склад і повноваження лічильної комісії. 

14.10.1 Для організації процедури голосування, роз’яснення щодо порядку 

голосування та підрахунку голосів загальними зборами обирається лічильна 

комісія. Склад лічильної комісії не може бути меншим, ніж три особи. До складу 

лічильної комісії не можуть включатися особи, які входять або є кандидатами до 

складу органів Товариства.  

14.10.2 Лічильна комісія в межах своєї компетенції: 

а) організовує голосування на загальних зборах; 

б) роз’яснює порядок голосування з питань порядку денного й порядок 

підрахунку голосів; 

в) здійснює підрахунок голосів і підводить підсумки голосування; 

г) складає протокол за підсумками голосування; 

д) передає секретареві зборів протоколи про підсумки голосування для 

залучення до протоколу загальних зборів. 

14.11 Функції й повноваження голови й секретаря загальних зборів. 

14.11.1 Голова загальних зборів: 

а) керує роботою загальних зборів; 

б) повідомляє про відкриття загальних зборів і завершення їх роботи; 

в) відповідає за підтримку порядку під час проведення загальних зборів і 

контролює дотримання їх регламенту; 

г) повідомляє питання порядку денного та надає слово; 

д) дає пояснення з питань, пов’язаних з проведенням загальних зборів; 
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е) ставить на голосування проекти рішень з питань порядку денного й 

повідомляє підсумки голосування; 

ж) ухвалює рішення щодо питань, пов’язаних з процедурою проведення 

загальних зборів; 

и) підписує протокол загальних зборів. 

14.11.2 Секретар загальних зборів: 

а) забезпечує відображення ходу загальних зборів і прийнятих ними рішень 

у протоколі загальних зборів; 

б) залучає документи, надані робочими органами, до протоколу загальних 

зборів; 

в) підписує протокол загальних зборів, засвідчує його печаткою Товариства; 

г) передає протокол загальних зборів на підпис голові ради директорів; 

д) здає протокол загальних зборів і залучені до нього документи в архів 

Товариства. 

 
15 РЕЄСТРАЦІЯ УЧАСНИКІВ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ 

 

15.1 У день проведення загальних зборів реєстраційна комісія проводить 

реєстрацію учасників загальних зборів. 

15.2 Реєстрація учасників загальних зборів проводиться за місцем їх 

проведення протягом часу, зазначеного в повідомленні про проведення загальних 

зборів. На момент закінчення реєстрації реєстраційна комісія визначає наявність 

кворуму загальних зборів. 

15.3 Реєстрація учасників загальних зборів і видача бюлетенів для 

голосування здійснюються реєстраційною комісією на підставі: 

а) переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, 

складеного в порядку, передбаченому законодавством про депозитарну систему 

України, з зазначенням кількості голосів кожного акціонера; 

б) документа, що засвідчує особу акціонера (представника акціонера), який 

прибув для участі в загальних зборах; 
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в) документа, що засвідчує повноваження представника акціонера; 

г) документів, що підтверджують повноваження керівника акціонера – 

юридичної особи. 

15.4 Реєстрація учасників і виданих бюлетенів здійснюється у відповідних 

журналах. Журнал реєстрації учасників загальних зборів, а також журнал видачі 

бюлетенів для голосування підписуються головою й секретарем реєстраційної 

комісії та додаються до протоколу загальних зборів. 

15.5 Реєстраційна комісія має право відмовити в реєстрації акціонеру (його 

представнику) лише у разі відсутності в акціонера (його представника) 

документів, які ідентифікують особу акціонера (його представника), а у разі 

участі представника акціонера – також документів, що підтверджують 

повноваження представника на участь у загальних зборах.  

15.6 Мотивоване рішення реєстраційної комісії про відмову в реєстрації 

акціонера або його представника для участі в загальних зборах, підписане 

головою реєстраційної комісії, додається до протоколу загальних зборів та 

видається особі, якій відмовлено в реєстрації.  

Акціонер (представник акціонера), що не зареєструвався, не має права брати 

участь у загальних зборах.  

15.7 До закінчення строку, відведеного на реєстрацію учасників загальних 

зборів, акціонер має право замінити свого представника, повідомивши про це 

реєстраційну комісію та раду директорів, або взяти участь у загальних зборах 

особисто.  

15.8 У разі, якщо для участі в загальних зборах з’явилося декілька 

представників акціонера, реєструється той представник, довіреність якому видана 

пізніше.  

У разі, якщо акція перебуває у спільній власності кількох осіб, 

повноваження щодо голосування на загальних зборах здійснюється за їх згодою 

одним із співвласників або їх загальним представником. 
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15.9 Кожному акціонеру (його представнику) під час реєстрації видаються 

бюлетені для голосування із вказівкою кількості голосів, які йому належать 

(довірені). 

15.10 Реєстраційна комісія складає протокол про підсумки реєстрації 

учасників загальних зборів, у якому вказується: 

а) повне найменування Товариства; 

б) дата, час і місце проведення загальних зборів; 

в) склад реєстраційної комісії; 

г) час початку й закінчення реєстрації учасників загальних зборів; 

д) загальна кількість осіб, які зареєструвалися для участі в загальних зборах, 

і кількість належних їм голосів; 

е) наявність кворуму для проведення загальних зборів. 

Протокол про підсумки реєстрації учасників загальних зборів підписується 

головою й секретарем реєстраційної комісії й додається до протоколу загальних 

зборів. 

15.11 Акціонери (акціонер), що мають право на участь у загальних зборах, 

які на дату складання переліку акціонерів, володіють у сукупності 10 і більше 

відсотків голосів, а також Національна комісія з цінних паперів і фондового ринку 

можуть призначати своїх представників для нагляду за реєстрацією акціонерів, 

що беруть участь у загальних зборах, проведенням загальних зборів, 

голосуванням і підбиттям його підсумків, письмово повідомивши про це раду 

директорів (акціонерів, які скликають позачергові загальні збори) до початку 

реєстрації. 

Посадові особи Товариства зобов’язані забезпечити вільний доступ 

представників акціонерів (акціонера) і/або Національної комісії з цінних паперів і 

фондового ринку до нагляду за реєстрацією акціонерів, проведенням загальних 

зборів, голосуванням і підбиттям його підсумків.  
15.12 Акціонери, що здійснюють нагляд за реєстрацією, можуть зробити 

усну заяву щодо ходу реєстрації безпосередньо перед початком загальних зборів, 
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а також оскаржити дії осіб, які здійснювали реєстрацію, відповідно до 

законодавства. 

 

16 ПОРЯДОК РОБОТИ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ 

 

16.1 Загальні збори не можуть початися раніше, ніж зазначено в 

повідомленні про їх проведення. 

16.2 Загальні збори починаються з доповіді голови реєстраційної комісії 

щодо результатів реєстрації учасників загальних зборів і наявності кворуму. 

Кворум встановлюється 1 раз на момент закінчення реєстрації учасників 

загальних зборів і надалі не змінюється. Загальні збори Товариства мають кворум 

за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками не менш 

як 60 відсотків голосуючих акцій. Якщо на момент закінчення реєстрації кворуму 

досягти не вдалося, загальні збори визнаються такими, що не відбулись. При 

наявності кворуму голова відкриває загальні збори. 

16.3 Перед початком загальних зборів голова загальних зборів зобов’язаний 

проінформувати учасників щодо: 

а) присутності на загальних зборах членів наглядової ради, ревізійної 

комісії, ради директорів, представників профспілкового комітету; 

б) присутності на загальних зборах осіб, які не є акціонерами або 

представниками акціонерів; 

в) порядку проведення загальних зборів. 

16.4 Якщо в кого-небудь із учасників виникнуть заперечення з приводу 

присутності сторонніх осіб, остаточне рішення з цього питання приймається 

головою загальних зборів. У разі ухвалення рішення про неможливість початку 

роботи загальних зборів у присутності сторонніх осіб, вони повинні негайно 

залишити місце проведення зборів. 

16.5 Загальні збори тривають до завершення розгляду всіх питань порядку 

денного й прийняття рішень. У ході загальних зборів може бути оголошено 

перерву до наступного дня. Рішення про оголошення перерви до наступного дня 
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приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для 

участі в загальних зборах та є власниками акцій, голосуючих принаймні з одного 

питання, що розглядатиметься наступного дня. Повторна реєстрація акціонерів (їх 

представників) наступного дня не проводиться.  

Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних 

зборах, визначається на підставі даних реєстрації першого дня. 

Після перерви загальні збори проводяться в тому самому місці, що 

зазначене в повідомленні про проведення загальних зборів. Кількість перерв у 

ході проведення загальних зборів не може перевищувати трьох.  

16.6 Голова загальних зборів виносить на розгляд питання порядку денного 

загальних зборів у тій послідовності, у якій вони затверджені й опубліковані. 

16.7 Розгляд питань порядку денного відбувається за регламентом. 

Будь-який учасник загальних зборів має право виступити в дебатах, 

подавши секретарю загальних зборів відповідну письмову заяву. Заяви 

реєструються за часом їх надходження й передаються голові загальних зборів. 

Зазначені заяви приймаються до закінчення обговорення відповідного питання 

порядку денного. Учасники загальних зборів можуть у будь-який час відмовитися 

від виступу в дебатах. 

Жоден з учасників загальних зборів не має права виступати без дозволу 

голови загальних зборів. Голова загальних зборів має право перервати особу, що 

під час виступу не дотримується зазначеного регламенту, і позбавити її слова. 

Учасник загальних зборів може виступати тільки з питання, що 

обговорюється. Голова загальних зборів може ухвалити рішення щодо надання 

слова без письмової заяви в межах часу, відведеного регламентом. 

16.8 Питання задаються доповідачам і співдоповідачам в усній формі за 

ініціативи голови загальних зборів або у письмовій формі (способом надання 

записок голові загальних зборів). Анонімні записки не розглядаються. Питання 

повинні бути сформульовані коротко, чітко й не містити оцінки доповіді 

(співдоповіді) або доповідача (співдоповідача). Питання тим, хто виступає в 

дебатах, не задаються. 
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16.9 Після обговорення голова загальних зборів послідовно ставить на 

голосування проекти рішень з розглянутого питання порядку денного. Перед 

початком голосування з першого питання порядку денного голова лічильної 

комісії пояснює акціонерам порядок голосування. 

16.10 Переривання процесу голосування забороняється. Під час голосування 

слово нікому не надається. 

16.11 Підсумки голосування під час проведення загальних зборів 

підводяться членами лічильної комісії і оголошуються до завершення загальних 

зборів. У разі, якщо наступне рішення пов’язане з попереднім, розгляд наступного 

питання порядку денного не починається до оприлюднення результатів 

голосування з попереднього питання. 

16.12 Після закінчення роботи загальних зборів голова загальних зборів 

повідомляє про його закриття. 

 

17 ПОРЯДОК ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ 

 

17.1 Право голосу на загальних зборах мають акціонери – власники простих 

акцій Товариства. Акціонер не може бути позбавлений права голосу, крім 

випадків, встановлених Законом.  

Рішення загальних зборів з питання, винесеного на голосування, 

приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для 

участі в загальних зборах і є власниками голосуючих з цього питання акцій, крім 

випадків, зазначених у п. 17.1.1 Положення.  

17.1.1 Рішення загальних зборів з питань: 

а) внесення змін до Статуту; 

б) анулювання викуплених акцій; 

в) зміни типу Товариства; 

г) розміщення акцій; 

д) збільшення статутного капіталу Товариства; 

е) зменшення статутного капіталу Товариства; 
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ж) виділ та припинення Товариства (крім випадків, передбачених 

законодавством), про ліквідацію Товариства, обрання ліквідаційної комісії, 

затвердження порядку та строків ліквідації, порядку розподілу між акціонерами 

майна, що залишається після задоволення вимог кредиторів і затвердження 

ліквідаційного балансу; 

и) щодо здійснення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або 

послуг, які є предметом значного правочину, становить 50 і більше відсотків 

вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства – 

приймаються більше ніж трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися 

для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання 

акцій. 

17.2 Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для рішення кожного 

з питань, винесених на голосування на загальних зборах, крім проведення 

кумулятивного голосування.  

17.3 Кумулятивне голосування при обранні членів наглядової ради та 

ревізійної комісії застосовується тільки з використанням бюлетенів. При цьому 

загальна кількість голосів акціонера множиться на кількість членів органу 

Товариства, які обираються, а акціонер має право віддати всі підраховані в такий 

спосіб голоси за одного кандидата або розподілити їх між кандидатами. Голос, що 

дає акціонеру голосуюча акція, є неподільним, тому якщо акціонер під час 

обрання органів Товариства способом кумулятивного голосування розподіляє свої 

голоси між декількома кандидатами, він може віддати за кожного кандидата цілу 

кількість голосів.  

При обранні членів наглядової ради та ревізійної комісії кумулятивним 

голосуванням голосування проводиться щодо всіх кандидатів одночасно. 

17.4 Право голосу на загальних зборах мають акціонери (представники 

акціонерів) Товариства, що пройшли процедуру реєстрації відповідно до розділу 

15 Положення. 

17.5 Голосування проводиться безпосередньо після розгляду кожного 

питання порядку денного. 
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17.6 Голосування на загальних зборах з питань порядку денного 

здійснюється з використанням бюлетенів для голосування.  

Бюлетень для голосування повинен містити: 

а) прізвище, ім’я, по-батькові;  

б) повне найменування Товариства; 

в) дату й час проведення загальних зборів; 

г) питання, винесене на голосування, та проект (проекти) рішення з цього 

питання; 

д) варіанти голосування за кожний проект рішення (написи «за», проти», 

«утримався»); 

е) застереження про те, що бюлетень має бути підписаний акціонером 

(представником акціонера) і у разі відсутності такого підпису бюлетень 

вважається недійсним;  

ж) ряд і місце; 

и) зазначення кількості голосів, що належить кожному акціонеру. 

17.7 У разі проведення голосування з питань обрання членів наглядової 

ради або ревізійної комісії (ревізора), бюлетень для голосування повинен містити 

прізвище, ім’я та по батькові кандидата (кандидатів). 

Бюлетень для кумулятивного голосування повинен містити: 

а) повне найменування Товариства; 

б) дату і час проведення загальних зборів; 

в) перелік кандидатів у члени органу Товариства із зазначенням інформації 

про них відповідно до вимог, встановлених Національною комісією з цінних 

паперів та фондового ринку; 

г) застереження про те, що бюлетень повинен бути підписаний акціонером 

(представником акціонера), і у разі відсутності такого підпису бюлетень 

вважається недійсним; 

д) ряд і місце; 

е) місце для зазначення акціонером (представником акціонера) кількості 

голосів, яку він віддає за кожного кандидата; 
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ж) зазначення кількості голосів, що належить кожному акціонеру. 

17.8 Акціонер при кумулятивному голосуванні заповнює бюлетень шляхом 

зазначення кількості голосів, які він віддає за кандидата (кандидатів, між якими 

він розподілив свої голоси). При цьому в протоколі про підсумки кумулятивного 

голосування з питань обрання членів органів Товариства вказується загальний 

перелік кандидатів до складу органу Товариства з кількістю голосів, відданих 

акціонерами за кожного з них. 

17.9 Обраними до складу органу Товариства вважаються кандидати, які 

набрали найбільшу кількість голосів акціонерів у порівнянні з іншими 

кандидатами.  

Члени наглядової ради та ревізійної комісії вважаються обраними, а 

наглядова рада та ревізійна комісія вважаються сформованими виключно за 

умови обрання повного кількісного їх складу шляхом кумулятивного 

голосування. 

17.10 Якщо кількість голосів, які акціонер (його представник) віддав за 

кандидата (кандидатів), перевищує загальну кількість голосів, яку цей акціонер 

має під час кумулятивного голосування, голос акціонера не враховуються 

лічильною комісією при підрахунку голосів. 

17.11 Якщо кількість голосів, які акціонер (його представник) віддав за 

кандидата (кандидатів), є меншою від загальної кількості голосів, яку цей 

акціонер має під час кумулятивного голосування, то лічильною комісією 

враховуються голоси акціонера віддані за кандидата (кандидатів). 

17.12 Якщо за результатами кумулятивного голосування щодо обрання 

членів наглядової ради або ревізійної комісії лічильна комісія встановить, що 

кількість кандидатів у члени наглядової ради або ревізійної комісії, за яких були 

віддані голоси акціонерів, є меншою за встановлений кількісний склад органу 

Товариства, то рішення за результатами такого кумулятивного голосування 

вважається неприйнятим, а склад наглядової ради або ревізійної комісії – 

несформованим.  
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Якщо за результатами кумулятивного голосування кількість кандидатів, які 

можуть вважатися обраними до складу наглядової ради або ревізійної комісії, 

перевищує кількісний склад цього органу у зв’язку з тим, що два або більше 

кандидатів набрали рівну кількість голосів, і результати такого голосування не 

дають змоги визначити, хто з таких кандидатів вважається обраним до складу 

наглядової ради або ревізійної комісії, то рішення за результатами такого 

кумулятивного голосування вважається неприйнятим, а склад органу Товариства 

– несформованим.  

17.13 Бюлетень для голосування визнається недійсним у разі, якщо він 

відрізняється від офіційно виготовленого Товариством зразка або на ньому 

відсутній підпис акціонера (представника). У разі, якщо бюлетень для 

голосування містить кілька питань, винесених на голосування, визнання його 

недійсним щодо одного питання є підставою для визнання недійсним щодо інших 

питань. 

Бюлетені для голосування, визнані недійсними у випадках, передбачених 

цим пунктом, не враховуються під час підрахунку голосів. 

17.14 Підрахунок голосів провадиться з використанням автоматизованого 

комплексу з залученням операторів ЕОМ. Приймання-атестацію програмно-

технічного забезпечення підрахунку голосів та інформування про результати 

голосування проводить комісія, призначена радою директорів. За результатами 

приймання й атестації оформляється акт, який в обов’язковому порядку 

передається голові лічильної комісії. 

17.15 Загальні збори не можуть ухвалювати рішення щодо питання, не 

включеного до порядку денного, а також змінювати порядок денний.  

17.16 Підсумки голосування оголошуються на загальних зборах. 

За підсумками голосування складається протокол, який підписується всіма 

членами лічильної комісії, які брали участь у підрахунку голосів.  

У разі передачі повноважень лічильної комісії депозитарній установі або 

депозитарію Товариства, протокол про підсумки голосування підписує 

представник депозитарної установи або депозитарія.  
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У протоколі про підсумки голосування зазначаються: 

а) повне найменування Товариства; 

б) дата, час і місце проведення загальних зборів; 

в) склад лічильної комісії; 

г) перелік питань, рішення з яких прийняті загальними зборами; 

д) рішення і кількість голосів, відданих «за», «проти» «утримався» щодо 

кожного проекту рішення з кожного питання порядку денного, винесеного на 

голосування. 

17.17 Рішення загальних зборів вважається прийнятим з моменту складання 

протоколу про підсумки голосування. Підсумки голосування оголошуються на 

загальних зборах, під час яких проводилося голосування. Після закриття 

загальних зборів підсумки голосування доводять до відомості акціонерів 

протягом 10 робочих днів шляхом розміщення їх на веб-сторінці Товариства в 

мережі Інтернет та публікації в офіційному друкованому виданні Товариства. З 

цією метою секретар загальних зборів не пізніше 5 робочих днів після закінчення 

загальних зборів направляє копію протоколу про підсумки голосування з питань 

порядку денного до відділу цінних паперів (ВЦП) АТ «МОТОР СІЧ».  

17.18 Протокол про підсумки голосування додається до протоколу 

загальних зборів.  

Після складання протоколу про підсумки голосування бюлетені для 

голосування опечатуються лічильною комісією (або особою, якій передані 

повноваження лічильної комісії) і зберігаються в Товаристві протягом строку 

його діяльності, але не більше чотирьох років. 

17.19 Рішення зборів є обов’язковими для всіх акціонерів Товариства, 

включаючи тих, хто не брав участі в загальних зборах, голосував проти прийняття 

цього рішення, а також для всіх органів і посадових осіб Товариства. 
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18 ПРОТОКОЛ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ 

 

18.1 Хід загальних зборів і прийняті ними рішення, включаючи підсумки 

голосування з кожного питання порядку денного, оформляються протоколом, 

ведення якого забезпечується секретарем загальних зборів. 

18.2 У протоколі загальних зборів зазначаються: 

а) повне найменування Товариства; 

б) дата, час і місце проведення загальних зборів; 

в) дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у 

загальних зборах; 

г) загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають 

право на участь у загальних зборах;  

д) загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій, які 

зареєструвалися для участі в загальних зборах (якщо певні акції є голосуючими не 

з усіх питань порядку денного, зазначається кількість голосуючих акцій з кожного 

питання); 

е) кворум загальних зборів (якщо певні акції є голосуючими не з усіх питань 

порядку денного, зазначається кворум загальних зборів з кожного питання); 

ж) голова та секретар загальних зборів; 

и) склад лічильної комісії; 

к) порядок денний загальних зборів; 

л) основні тези виступів; 

м) порядок голосування на загальних зборах (відкрите, бюлетенями тощо);  

н) підсумки голосування з зазначенням результатів голосування з кожного 

питання порядку денного загальних зборів та рішення, прийняті загальними 

зборами.  

18.3 Протокол загальних зборів, затверджений загальними зборами, зміни й 

доповнення до Статуту, внутрішні документи Товариства, зміни й доповнення до 

них, повинні бути пронумеровані й прошнуровані, завірені підписами голови та 

секретаря загальних зборів, скріплені печаткою Товариства і підписом голови 
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ради директорів. До протоколу загальних зборів додаються протоколи 

реєстраційної та лічильної комісій і документи, передбачені п. 14.9.2 Положення. 

18.4 Голова й секретар загальних зборів несуть персональну 

відповідальність за достовірність відомостей, внесених до протоколу, а також за 

достовірність змін і доповнень до Статуту, внутрішніх документів Товариства. 

18.5 Протокол загальних зборів і додатки до нього повинні бути остаточно 

оформлені не пізніше 10 днів з моменту закриття загальних зборів. 

18.6 На вимогу акціонера Товариство зобов’язане надати для ознайомлення 

протокол загальних зборів (виписки з нього).  

18.7 Товариство розміщає на власній веб-сторінці в мережі Інтернет 

протокол загальних зборів не пізніше 15 робочих днів з моменту закриття 

загальних зборів. 

18.8 Протоколи загальних зборів та додатки до них зберігаються в архіві 

Товариства протягом усього строку діяльності Товариства. 

 

19 ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ 

 

19.1 Положення та всі зміни і доповнення до нього набувають чинності з 

дати затвердження їх загальними зборами. 

19.2 У разі, якщо окремі норми Положення суперечать законодавству 

України та/або Статуту, вони втрачають чинність, і застосовуються відповідні 

норми законодавства України та/або Статуту. Недійсність окремих норм 

Положення не спричиняє недійсність інших норм Положення й Положення в 

цілому. 
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ДОДАТКИ 

 

Додаток №1 
 

ЗОБОВ’ЯЗАННЯ ЧЛЕНА ОРГАНІЗАЦІЙНОГО КОМІТЕТУ 
 

щодо нерозголошення інформації з обмеженим доступом 
 

Місто ______________                                                «____ » _______ 20___  р. 
Я,  ____________________________________________________________,  
паспорт:  серія _____ №__________ виданий   «____ »___________ _______р. 
______________ ___________________________________________________ 

(найменування органу, що видав паспорт) 
проживаю за адресою: _____________________________________________ 
призначений радою директорів АТ «МОТОР СІЧ» членом організаційного 
комітету (рішення ради директорів № ______ від «___ » _________ 20___  р.) з 
підготовки і проведення загальних зборів, що заплановані на «_____ » _________ 
20__р. 

Я проінформований, що виконання зазначених функцій допускає 
ознайомлення мене з інформацією, що має обмежений доступ, а саме: 

– П.І.Б. (для юридичної особи – найменування) і місце проживання (для 
юридичної особи  – місцезнаходження) акціонерів. 

У зв’язку з цим зобов’язуюся: 
– не допускати розголошення будь-яким способом інформації з обмеженим 

доступом, що стане мені відома у зв’язку з виконанням обов’язків члена 
організаційного комітету; 

– негайно повідомити голову організаційного комітету про обставини, які 
перешкоджають збереженню відомої мені інформації з обмеженим доступом; 

– компенсувати матеріальні збитки, заподіяні у зв’язку з невиконанням 
мною даного зобов’язання. 

Я попереджений, що за розголошення інформації з обмеженим доступом, 
втрату документів, які стосуються такої інформації, можу бути притягнутий до 
відповідальності згідно з  законодавством України. 

                                                                                                                         
_________________ 

                                                                                                                     (підпис) 
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Додаток №2 
ЗОБОВ’ЯЗАННЯ ЧЛЕНА РЕЄСТРАЦІЙНОЇ КОМІСІЇ 
щодо нерозголошення інформації з обмеженим доступом 

Місто ______________                                              «____ » __________ 20__ р. 
Я, ____________________________________________________________,  
паспорт:  серія _______ №____________  виданий «____ »________ _______р. 

______________ ___________________________________________________ 
(найменування органу, що видав паспорт) 

проживаю за адресою: _____________________________________________ 
призначений наглядовою радою АТ «МОТОР СІЧ» членом реєстраційної комісії 
(рішення наглядової ради № ______ від «______ » _________ 20__ р.) для 
реєстрації  акціонерів та їх представників для участі в загальних зборах, 
проведення яких заплановано на «_____ » _________ 20__ р. 

Я проінформований, що виконання зазначених функцій допускає 
ознайомлення мене з інформацією, що має обмежений доступ, а саме: 

- П.І.Б. (для юридичної особи – найменування) і місце проживання (для 
юридичної особи – місцезнаходження) акціонерів; 

- кількість акцій, що належать акціонерам, розмір частки в статутному 
капіталі відповідно до цієї кількості; 

- П.І.Б. (для юридичної особи – найменування) і місце проживання (для 
юридичної особи – місцезнаходження)  представників акціонерів; 

- кількість акцій (розмір частки в статутному фонді відповідно до цієї 
кількості), повноваження, які передані представникам акціонерів; 

- завдання на голосування, що міститься у довіреності. 
У зв’язку з цим зобов’язуюся: 
- не допускати розголошення будь-яким способом інформації з обмеженим 

доступом, що стане мені відома у зв’язку з виконанням обов’язків члена 
реєстраційної комісії; 

- негайно повідомити голову реєстраційної комісії про обставини, які 
перешкоджають збереженню відомої мені інформації з обмеженим доступом; 

- компенсувати матеріальні збитки, заподіяні у зв’язку з невиконанням 
мною даного зобов’язання. 

Я попереджений, що за розголошення інформації з обмеженим доступом, 
втрату документів, які стосуються такої інформації,  можу бути притягнутий до 
відповідальності згідно  з законодавством України. 

                                                                                                                      
________________________________ 

                                                                                                                      (підпис) 



45 
 

 

Додаток №3 
 

ЗОБОВ’ЯЗАННЯ ЧЛЕНА ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ 
 

щодо нерозголошення інформації з обмеженим доступом 
 

Місто ______________                                              «____ » __________ 20__ р. 
Я, ____________________________________________________________,  
паспорт:  серія _______ №____________  виданий «____ »________ _______р. 
______________ ___________________________________________________ 

(найменування органу, що видав паспорт) 

проживаю за адресою: _____________________________________________ 
обраний загальними зборами АТ «МОТОР СІЧ» членом лічильної комісії 
(рішення загальних зборів від «______ » _________ 20__ р.) для здійснення 
підрахунку голосів під час загальних зборів  «____ » ___________  20__ р. 

Я проінформований, що виконання зазначених функцій допускає 
ознайомлення мене з інформацією, яка має обмежений доступ, а саме: 

- П.І.Б. (для юридичної особи – найменування) і місце проживання (для 
юридичної особи – місцезнаходження) акціонерів; 

- кількість акцій, що належать акціонерам, розмір частки в статутному 
капіталі відповідно до цієї кількості; 

- результати голосування будь-якого акціонера щодо будь-якого питання. 
У зв’язку з цим зобов’язуюся: 
- не допускати розголошення будь-яким способом інформації з обмеженим 

доступом, що стане мені відома у зв’язку з виконанням обов’язків члена лічильної 
комісії; 

- негайно повідомити голову лічильної комісії про обставини, які 
перешкоджають збереженню відомої мені інформації з обмеженим доступом; 

- компенсувати матеріальні збитки, заподіяні у зв’язку з невиконанням 
мною даного зобов’язання. 

Я попереджений, що за розголошення інформації з обмеженим доступом, 
втрату документів, які стосуються такої інформації, можу бути притягнутий до 
відповідальності згідно  з законодавством України.  

                                                                                                                              
_________________ 

                                                                                                         (підпис) 
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Додаток №4 

 
Раді директорів 
АТ «МОТОР СІЧ» 
Копія реєстраційній комісії 

 
Я____________________________________________(паспорт: серія_____, 

номер_____________, виданий ______________________________________ р.), 
що проживаю за адресою:_______________________________________________, 
цим повідомляю про скасування довіреності  №_________, виданої мною «___» 
___________ _____ р.  ______________________________________ (паспорт:  

(ПІБ)                                                                                                                                       
серія _____, номер _____________, виданий _________________________  р.) на 
право участі й голосування на загальних зборах АТ «МОТОР СІЧ». 

__________  __________  ________________________ 
  П.І.Б.          дата            (підпис) 
 
 

 
 
 
 
 
 

Додаток №5 
_____________________ 
_____________________ 

 
 
Я ____________________________________________ (паспорт: серія _____, 

номер ________, виданий ___________________________________________ р.), 
що проживаю за адресою:________________________________________________, 
цим повідомляю Вас про скасування довіреності №_______, виданої мною  Вам 
«___»__________  _____ р.  на право участі й голосування на загальних зборах  
АТ «МОТОР СІЧ». 

 
___________________  __________  _____________________ 

             П.І.Б.                                дата                       (підпис) 
 


