Протокол №1
тимчасової лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТРЕСТ «КИЇВМІСЬКБУД-2»
м. Київ

17 квітня 2020 р.

Дата проведення загальних зборів акціонерів: 17 квітня 2020 року.
Дата проведення голосування: 17 квітня 2020 року.
Питання порядку денного, щодо якого був проведений підрахунок голосів тимчасовою
лічильною комісією:
1. Обрання членів лічильної комісії загальних зборів акціонерів Товариства, прийняття рішення
про припинення їх повноважень.
Рішення і кількість голосів, щодо проекту рішення з питання порядку денного, відносно
якого був проведений підрахунок голосів тимчасовою лічильною комісією:
По питанню № 1 порядку денного: Обрання членів лічильної комісії загальних зборів
акціонерів Товариства, прийняття рішення про припинення їх повноважень.
Вирішили: Обрати Лічильну комісію у складі трьох членів: Дмитренко Дмитро Олександрович
- Голова Лічильної комісії, Деркач Ольга Олександрівна - член Лічильної комісії, Нескоромний Андрій
Валерійович - член Лічильної комісії. Повноваження членів лічильної комісії вважати припиненими з
моменту складення та підписання протоколу про підсумки голосування та опечатування бюлетенів
голосування.
Для голосування був використаний бюлетень №1.
Підсумок голосування:
Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій,
Кількість голосів
зареєстрованих на загальних зборах та
акціонерів, шт.
використаних для голосування, %
«ЗА»
178864410
100
«ПРОТИ»
0
0
«УТРИМАВСЯ»
0
0
Кількість голосів
акціонерів, які не брали
0
0
участі у голосуванні
Кількість голосів
акціонерів за
0
0
бюлетенями, визнаними
недійсними
ВСЬОГО:
178864410
100

Голова тимчасової лічильної комісії

підпис

/ Д.О. Дмитренко /

Член тимчасової лічильної комісії

підпис

/ А.В. Нескоромний /

Член тимчасової лічильної комісії

підпис

/ О.О. Деркач /

підпис
м.п.

/ Н.М. Мазепа /

«ПОСВІДЧУЮ»
Генеральний Директор
ПрАТ “Трест “Київміськбуд-2”

ПРОТОКОЛ №1
про підсумки голосувань річних загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТРЕСТ «КИЇВМІСЬКБУД-2»
м. Київ

17 квітня 2020 р.

Дата проведення загальних зборів акціонерів: 17 квітня 2020 року.
Дата проведення голосування: 17 квітня 2020 року.
Питання порядку денного, щодо якого був проведений підрахунок голосів лічильною
комісією:
2.

Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів Товариства.

Рішення і кількість голосів щодо проекту рішення питання порядку денного, винесеного на
голосування:
По питанню №2 порядку денного: Обрання голови та секретаря загальних зборів
акціонерів Товариства.
Вирішили: Обрати Головою зборів Жолоба Анатолія Анатолійовича, секретарем зборів Юнович
Наталію Віталіївну.
Для голосування був використаний бюлетень №2.
Підсумок голосування:
Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій,
Кількість голосів
зареєстрованих на загальних зборах та
акціонерів, шт.
використаних для голосування, %
«ЗА»
178864410
100
«ПРОТИ»
0
0
«УТРИМАВСЯ»
0
0
Кількість голосів
акціонерів, які не брали
0
0
участі у голосуванні
Кількість голосів
акціонерів за
0
0
бюлетенями, визнаними
недійсними
ВСЬОГО:
178864410
100

Голова лічильної комісії

підпис

/ Д.О. Дмитренко /

Член лічильної комісії

підпис

/ А.В. Нескоромний /

Член лічильної комісії

підпис

/ О.О. Деркач /

«ПОСВІДЧУЮ»
Генеральний Директор
ПрАТ “Трест “Київміськбуд-2”

підпис
м.п.

/ Н.М. Мазепа /

ПРОТОКОЛ №2
про підсумки голосувань річних загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТРЕСТ «КИЇВМІСЬКБУД-2»
м. Київ

17 квітня 2020 р.

Дата проведення загальних зборів акціонерів: 17 квітня 2020 року.
Дата проведення голосування: 17 квітня 2020 року.
Питання порядку денного, щодо якого був проведений підрахунок голосів лічильною
комісією:
3.

Затвердження порядку проведення загальних зборів акціонерів Товариства.

Рішення і кількість голосів щодо проекту рішення питання порядку денного, винесеного на
голосування:
По питанню №3 порядку денного: Затвердження порядку проведення загальних зборів
акціонерів Товариства.
Вирішили: Встановити наступний регламент загальних зборів: доповідь – до 10 хвилин;
співдоповідь за попереднім записом, що надається Голові зборів у письмовому вигляді із зазначенням
ПІБ акціонера або представника акціонера – до 5 хвилин; обговорення – до 5 хвилин;
пропозиції/зауваження надавати Голові зборів у письмовому вигляді із зазначенням ПІБ акціонера або
представника акціонера; голосувати з питань порядку денного – бюлетенями.
Для голосування був використаний бюлетень №3.
Підсумок голосування:
Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій,
Кількість голосів
зареєстрованих на загальних зборах та
акціонерів, шт.
використаних для голосування, %
«ЗА»
178864410
100
«ПРОТИ»
0
0
«УТРИМАВСЯ»
0
0
Кількість голосів
акціонерів, які не брали
0
0
участі у голосуванні
Кількість голосів
акціонерів за
0
0
бюлетенями, визнаними
недійсними
ВСЬОГО:
178864410
100

Голова лічильної комісії

підпис

/ Д.О. Дмитренко /

Член лічильної комісії

підпис

/ А.В. Нескоромний /

Член лічильної комісії

підпис

/ О.О. Деркач /

«ПОСВІДЧУЮ»
Генеральний Директор
ПрАТ “Трест “Київміськбуд-2”

підпис
м.п.

/ Н.М. Мазепа /

ПРОТОКОЛ №3
про підсумки голосувань річних загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТРЕСТ «КИЇВМІСЬКБУД-2»
м. Київ

17 квітня 2020 р.

Дата проведення загальних зборів акціонерів: 17 квітня 2020 року.
Дата проведення голосування: 17 квітня 2020 року.
Питання порядку денного, щодо якого був проведений підрахунок голосів лічильною
комісією:
4.

Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу Товариства (Звіт
генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за
2019 р.).

Рішення і кількість голосів щодо проекту рішення питання порядку денного, винесеного на
голосування:
По питанню №4 порядку денного: Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту
виконавчого органу Товариства (Звіт генерального директора про результати фінансовогосподарської діяльності Товариства за 2019 р.).
Вирішили: Затвердити Звіт генерального директора про результати фінансово-господарської
діяльності Товариства за 2019 р.
Для голосування був використаний бюлетень №4.
Підсумок голосування:
Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій,
Кількість голосів
зареєстрованих на загальних зборах та
акціонерів, шт.
використаних для голосування, %
«ЗА»
178864410
100
«ПРОТИ»
0
0
«УТРИМАВСЯ»
0
0
Кількість голосів
акціонерів, які не брали
0
0
участі у голосуванні
Кількість голосів
акціонерів за
0
0
бюлетенями, визнаними
недійсними
ВСЬОГО:
178864410
100

Голова лічильної комісії

підпис

/ Д.О. Дмитренко /

Член лічильної комісії

підпис

/ А.В. Нескоромний /

Член лічильної комісії

підпис

/ О.О. Деркач /

«ПОСВІДЧУЮ»
Генеральний Директор
ПрАТ “Трест “Київміськбуд-2”

підпис
м.п.

/ Н.М. Мазепа /

ПРОТОКОЛ №4
про підсумки голосувань річних загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТРЕСТ «КИЇВМІСЬКБУД-2»
м. Київ

17 квітня 2020 р.

Дата проведення загальних зборів акціонерів: 17 квітня 2020 року.
Дата проведення голосування: 17 квітня 2020 року.
Питання порядку денного, щодо якого був проведений підрахунок голосів лічильною
комісією:
5.

Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства (Звіт
Наглядової ради Товариства за 2019р.).

Рішення і кількість голосів щодо проекту рішення питання порядку денного, винесеного на
голосування:
По питанню №5 порядку денного: Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту
Наглядової ради Товариства (Звіт Наглядової ради Товариства за 2019р.).
Вирішили: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2019 рік.
Для голосування був використаний бюлетень №5.
Підсумок голосування:
Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій,
Кількість голосів
зареєстрованих на загальних зборах та
акціонерів, шт.
використаних для голосування, %
«ЗА»
178864410
100
«ПРОТИ»
0
0
«УТРИМАВСЯ»
0
0
Кількість голосів
акціонерів, які не брали
0
0
участі у голосуванні
Кількість голосів
акціонерів за
0
0
бюлетенями, визнаними
недійсними
ВСЬОГО:
178864410
100

Голова лічильної комісії

підпис

/ Д.О. Дмитренко /

Член лічильної комісії

підпис

/ А.В. Нескоромний /

Член лічильної комісії

підпис

/ О.О. Деркач /

«ПОСВІДЧУЮ»
Генеральний Директор
ПрАТ “Трест “Київміськбуд-2”

підпис
м.п.

/ Н.М. Мазепа /

ПРОТОКОЛ №5
про підсумки голосувань річних загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТРЕСТ «КИЇВМІСЬКБУД-2»
м. Київ

17 квітня 2020 р.

Дата проведення загальних зборів акціонерів: 17 квітня 2020 року.
Дата проведення голосування: 17 квітня 2020 року.
Питання порядку денного, щодо якого був проведений підрахунок голосів лічильною
комісією:
6.

Розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його
розгляду.

Рішення і кількість голосів щодо проекту рішення питання порядку денного, винесеного на
голосування:
По питанню №6 порядку денного: Розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження
заходів за результатами його розгляду.
Вирішили: Затвердити висновки зовнішнього аудиту. Органам Товариства продовжити
виконувати свої обов'язки згідно Статуту Товариства та внутрішніх положень Товариства з
урахуванням аналізу та висновків зовнішнього аудиту.
Для голосування був використаний бюлетень №6.
Підсумок голосування:
Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій,
Кількість голосів
зареєстрованих на загальних зборах та
акціонерів, шт.
використаних для голосування, %
«ЗА»
178864410
100
«ПРОТИ»
0
0
«УТРИМАВСЯ»
0
0
Кількість голосів
акціонерів, які не брали
0
0
участі у голосуванні
Кількість голосів
акціонерів за
0
0
бюлетенями, визнаними
недійсними
ВСЬОГО:
178864410
100

Голова лічильної комісії

підпис

/ Д.О. Дмитренко /

Член лічильної комісії

підпис

/ А.В. Нескоромний /

Член лічильної комісії

підпис

/ О.О. Деркач /

«ПОСВІДЧУЮ»
Генеральний Директор
ПрАТ “Трест “Київміськбуд-2”

підпис
м.п.

/ Н.М. Мазепа /

ПРОТОКОЛ №6
про підсумки голосувань річних загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТРЕСТ «КИЇВМІСЬКБУД-2»
м. Київ

17 квітня 2020 р.

Дата проведення загальних зборів акціонерів: 17 квітня 2020 року.
Дата проведення голосування: 17 квітня 2020 року.
Питання порядку денного, щодо якого був проведений підрахунок голосів лічильною
комісією:
7.

Затвердження річного звіту Товариства за 2019 рік.

Рішення і кількість голосів щодо проекту рішення питання порядку денного, винесеного на
голосування:
По питанню №7 порядку денного: Затвердження річного звіту Товариства за 2019 рік.
Вирішили: Затвердити річний звіт Товариства за 2019 рік.
Для голосування був використаний бюлетень №7.
Підсумок голосування:
Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій,
Кількість голосів
зареєстрованих на загальних зборах та
акціонерів, шт.
використаних для голосування, %
«ЗА»
178864410
100
«ПРОТИ»
0
0
«УТРИМАВСЯ»
0
0
Кількість голосів
акціонерів, які не брали
0
0
участі у голосуванні
Кількість голосів
акціонерів за
0
0
бюлетенями, визнаними
недійсними
ВСЬОГО:
178864410
100

Голова лічильної комісії

підпис

/ Д.О. Дмитренко /

Член лічильної комісії

підпис

/ А.В. Нескоромний /

Член лічильної комісії

підпис

/ О.О. Деркач /

«ПОСВІДЧУЮ»
Генеральний Директор
ПрАТ “Трест “Київміськбуд-2”

підпис
м.п.

/ Н.М. Мазепа /

ПРОТОКОЛ №7
про підсумки голосувань річних загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТРЕСТ «КИЇВМІСЬКБУД-2»
м. Київ

17 квітня 2020 р.

Дата проведення загальних зборів акціонерів: 17 квітня 2020 року.
Дата проведення голосування: 17 квітня 2020 року.
Питання порядку денного, щодо якого був проведений підрахунок голосів лічильною
комісією:
8.

Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2019 рік з урахуванням вимог, передбачених
законом.

Рішення і кількість голосів щодо проекту рішення питання порядку денного, винесеного на
голосування:
По питанню №8 порядку денного: Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2019 рік з
урахуванням вимог, передбачених законом.
Вирішили: Збитки попереднього періоду покрити за рахунок прибутку, отриманого в 2019 році.
Дивіденди за 2019 рік не нараховувати та не виплачувати.
Для голосування був використаний бюлетень №8.
Підсумок голосування:
Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій,
Кількість голосів
зареєстрованих на загальних зборах та
акціонерів, шт.
використаних для голосування, %
«ЗА»
178864410
100
«ПРОТИ»
0
0
«УТРИМАВСЯ»
0
0
Кількість голосів
акціонерів, які не брали
0
0
участі у голосуванні
Кількість голосів
акціонерів за
0
0
бюлетенями, визнаними
недійсними
ВСЬОГО:
178864410
100

Голова лічильної комісії

підпис

/ Д.О. Дмитренко /

Член лічильної комісії

підпис

/ А.В. Нескоромний /

Член лічильної комісії

підпис

/ О.О. Деркач /

«ПОСВІДЧУЮ»
Генеральний Директор
ПрАТ “Трест “Київміськбуд-2”

підпис
м.п.

/ Н.М. Мазепа /

ПРОТОКОЛ №8
про підсумки голосувань річних загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТРЕСТ «КИЇВМІСЬКБУД-2»
м. Київ

17 квітня 2020 р.

Дата проведення загальних зборів акціонерів: 17 квітня 2020 року.
Дата проведення голосування: 17 квітня 2020 року.
Питання порядку денного, щодо якого був проведений підрахунок голосів лічильною
комісією:
9.
Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися
Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, із
зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості.
Рішення і кількість голосів щодо проекту рішення питання порядку денного, винесеного на
голосування:
По питанню №9 порядку денного: Попереднє надання згоди на вчинення значних
правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати
прийняття такого рішення, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної
вартості.
Вирішили: Попередньо, терміном на один рік, до 17 квітня 2021 року, надати згоду на вчинення
значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством, гранична сукупна вартість яких не може
перевищувати 20-ти кратну вартість активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності.
Характер значних правочинів: будь-які договори, пов’язані з діяльністю Товариства та спрямовані на
досягнення мети Товариства, в т.ч., але не виключно: майнова та майновими правами участь Товариства
у створенні/участі інших суб’єктів господарювання, з подальшим прийняттям відповідних рішень
органами Товариства в межах їх компетенції, купівля-продаж, відчуження/передача нерухомого та
рухомого майна, участь у спільній/інвестиційній діяльності у відповідності до чинного законодавства,
по будівництву, банківського вкладу, інвестиційні, кредитні, страхування, іпотеки, інші договори, які
своєю економічною сутністю є кредитними, позики, про надання або отримання фінансової допомоги,
інші договори, в тому числі і ті, що потребують застави нерухомого та іншого майна Товариства.
Для голосування був використаний бюлетень №9.
Підсумок голосування:
Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій,
Кількість голосів
зареєстрованих на загальних зборах та
акціонерів, шт.
використаних для голосування, %
«ЗА»
178864410
100
«ПРОТИ»
0
0
«УТРИМАВСЯ»
0
0
Кількість голосів
акціонерів, які не брали
0
0
участі у голосуванні
Кількість голосів
акціонерів за
0
0
бюлетенями, визнаними
недійсними
ВСЬОГО:
178864410
100
Голова лічильної комісії

підпис

/ Д.О. Дмитренко /

Член лічильної комісії

підпис

/ А.В. Нескоромний /

Член лічильної комісії

підпис

/ О.О. Деркач /

«ПОСВІДЧУЮ»
Генеральний Директор
ПрАТ “Трест “Київміськбуд-2”

підпис
м.п.

/ Н.М. Мазепа /

ПРОТОКОЛ №9
про підсумки голосувань річних загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТРЕСТ «КИЇВМІСЬКБУД-2»
м. Київ

17 квітня 2020 р.

Дата проведення загальних зборів акціонерів: 17 квітня 2020 року.
Дата проведення голосування: 17 квітня 2020 року.
Питання порядку денного, щодо якого був проведений підрахунок голосів лічильною
комісією:
10. Прийняття рішення щодо відчуження/передачі майна Товариства (платне/безоплатне), яке має
суттевий вплив на фінансово-господарську діяльність Товариства гуртожитків - в комунальну
власність.
Рішення і кількість голосів щодо проекту рішення питання порядку денного, винесеного на
голосування:
По питанню №10 порядку денного: Прийняття рішення щодо відчуження/передачі майна
Товариства (платне/безоплатне), яке має суттевий вплив на фінансово-господарську діяльність
Товариства гуртожитків - в комунальну власність.
Проект рішення №1: Погодити пропозицію Київської міської ради про безоплатну передачу до
комунальної власності територіальної громади міста Києва гуртожитків, включених до статутного
капіталу ПрАТ "Трест "Київміськбуд-2". Майно Товариства(гуртожитки), яке має суттєвий вплив на
фінансово-господарську діяльність Товариства, відчужується/передається в комунальну власність на
безоплатній основі. Рішення щодо переліку гуртожитків, затвердження їх ринкової вартості, строків,
порядку і способу передачі приймається Наглядовою Радою Товариства. Необхідні у відповідності до
законодавства України дії та підписання документів на виконання прийнятих рішень вчинює
Генеральний директор Товариства.
Для голосування був використаний бюлетень №10.
Підсумок голосування:
Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій,
Кількість голосів
зареєстрованих на загальних зборах та
акціонерів, шт.
використаних для голосування, %
«ЗА»
0
0
«ПРОТИ»
178864410
100
«УТРИМАВСЯ»
0
0
Кількість голосів
акціонерів, які не брали
0
0
участі у голосуванні
Кількість голосів
акціонерів за
0
0
бюлетенями, визнаними
недійсними
ВСЬОГО:
178864410
100
Голова лічильної комісії

підпис

/ Д.О. Дмитренко /

Член лічильної комісії

підпис

/ А.В. Нескоромний /

Член лічильної комісії

підпис

/ О.О. Деркач /

«ПОСВІДЧУЮ»
Генеральний Директор
ПрАТ “Трест “Київміськбуд-2”

підпис
м.п.

/ Н.М. Мазепа /

ПРОТОКОЛ №10
про підсумки голосувань річних загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТРЕСТ «КИЇВМІСЬКБУД-2»
м. Київ

17 квітня 2020 р.

Дата проведення загальних зборів акціонерів: 17 квітня 2020 року.
Дата проведення голосування: 17 квітня 2020 року.
Питання порядку денного, щодо якого був проведений підрахунок голосів лічильною
комісією:
10. Прийняття рішення щодо відчуження/передачі майна Товариства (платне/безоплатне), яке має
суттевий вплив на фінансово-господарську діяльність Товариства гуртожитків - в комунальну
власність.
Рішення і кількість голосів щодо проекту рішення питання порядку денного, винесеного на
голосування:
По питанню №10 порядку денного: Прийняття рішення щодо відчуження/передачі майна
Товариства (платне/безоплатне), яке має суттевий вплив на фінансово-господарську діяльність
Товариства гуртожитків - в комунальну власність.
Проект рішення №2: Погодити рішення Наглядової ради Товариства про відчуження/передачу
гуртожитків в комунальну власність на платній основі. Майно Товариства(гуртожитки), яке має
суттєвий вплив на фінансово-господарську діяльність Товариства відчужується/передається в
комунальну власність на платній основі. Рішення щодо переліку гуртожитків, затвердження їх ринкової
вартості, ціни відчуження/передачі, строків, порядку і способу передачі приймається Наглядовою Радою
Товариства. Необхідні у відповідності до законодавства України дії та підписання документів на
виконання прийнятих рішень вчинює Генеральний директор Товариства.
Для голосування був використаний бюлетень №11.
Підсумок голосування:
Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій,
Кількість голосів
зареєстрованих на загальних зборах та
акціонерів, шт.
використаних для голосування, %
«ЗА»
178864410
100
«ПРОТИ»
0
0
«УТРИМАВСЯ»
0
0
Кількість голосів
акціонерів, які не брали
0
0
участі у голосуванні
Кількість голосів
акціонерів за
0
0
бюлетенями, визнаними
недійсними
ВСЬОГО:
178864410
100
Голова лічильної комісії

підпис

/ Д.О. Дмитренко /

Член лічильної комісії

підпис

/ А.В. Нескоромний /

Член лічильної комісії

підпис

/ О.О. Деркач /

«ПОСВІДЧУЮ»
Генеральний Директор
ПрАТ “Трест “Київміськбуд-2”

підпис
м.п.

/ Н.М. Мазепа /

