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                                                                                                                                Додаток 1    
                           ЗАТВЕРДЖЕНО  

Наглядовою радою ПрАТ « КИЙ АВІА» 

Протокол № 2022/12/09   від 09.12.2022 року 

Бюлетень 

для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів 

товариства) та бюлетень для голосування з питань обрання членів ревізійної комісії 

Товариства (крім кумулятивного голосування),  на дистанційних річних загальних зборах 

акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЙ АВІА»  
 

Дата проведення загальних зборів: 21.12.2022 

Дата заповнення бюлетеня акціонером 

(представником акціонера):  
 

 

Кількість голосів, що належать акціонеру: 

          

(кількість голосів числом)  

(кількість голосів прописом) 

 

Реквізити акціонера: 

Прізвище, ім'я та по батькові/найменування акціонера 

 

Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі 

документа, що посвідчує фізичну особу та РНОКПП 

(за наявності) – для фізичної особи 

 

Код за ЄДРПОУ та код за ЄДРІСІ (за наявності) / 

ІКЮО (ідентифікаційний код з торговельного, 

судового або банківського реєстру країни, де офіційно 

зареєстрований іноземний суб’єкт господарської 

діяльності) – для юридичної особи 

 

 

 

Реквізити представника акціонера (за наявності): 

Прізвище, ім’я та по батькові / найменування 

представника акціонера 

 

Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі 

документа, що посвідчує фізичну особу та РНОКПП 

(за наявності) – для фізичної особи 

 

Код за ЄДРПОУ та код за ЄДРІСІ (за наявності) / 

ІКЮО (ідентифікаційний код з торговельного, 

судового або банківського реєстру країни, де офіційно 

зареєстрований іноземний суб’єкт господарської 

діяльності) – для юридичної особи 

 

Документ на підставі якого діє представник акціонера 

(назва, дата видачі, строк дії та номер) 

 

 

 

_________________________          __________________________________________________ 

Підпис акціонера                               Прізвище ім’я по батькові акціонера 

(представника акціонера)                  (представника акціонера) 
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Питання порядку денного, винесені на голосування : 

 

Питання порядку денного №1, 

винесене на голосування: 

1. Розгляд звіту  виконавчого органу  про  результати  

господарсько-фінансової діяльності  Товариства  за  2021 рік та 

затвердження заходів за результатами його розгляду.  

Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого 

органу за 2021 рік. 
 

Проєкт рішення з питання 

порядку денного №1: 

Затвердити звіт виконавчого органу  про результати господарсько-

фінансової діяльності Товариства за 2021 рік. Заходи не 

затверджувати.  

За наслідками розгляду звіту   виконавчого органу за 2021 рік, 

визнати роботу виконавчого органу за 2021 рік задовільною. 
 

ГОЛОСУВАННЯ:   
  ЗА  ПРОТИ  УТРИМАВСЯ 

 

Питання порядку денного №2, 

винесене на голосування: 

2.  Розгляд звіту  Наглядової  ради за  2021 рік та затвердження 

заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за 

наслідками розгляду звіту Наглядової ради за 2021 рік. 
 

Проєкт рішення з питання 

порядку денного №2: 

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2021 рік. Заходи не 

затверджувати. 

За наслідками розгляду звіту Наглядової ради за 2021 рік, визнати 

роботу Наглядової ради за 2021 рік задовільною. 
 

ГОЛОСУВАННЯ:   
  ЗА  ПРОТИ  УТРИМАВСЯ 

 

Питання порядку денного №3, 

винесене на голосування: 

3.  Розгляд звіту ревізійної комісії Товариства за 2021 рік. 

Затвердження висновків Ревізійної комісії Товариства за 

підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності 

Товариства за 2021 рік. Прийняття рішення за наслідками 

розгляду звіту ревізійної комісії Товариства за 2021 рік. 
 

Проєкт рішення з питання 

порядку денного №3: 

Затвердити звіт ревізійної комісії Товариства за 2021 рік. Затвердити 

висновки ревізійної комісії Товариства за підсумками перевірки 

фінансово- господарської діяльності Товариства за 2021 рік. 

За наслідками розгляду звіту ревізійної комісії Товариства за 2021 

рік, визнати роботу ревізійної комісії Товариства за 2021 рік 

задовільною. 
 

ГОЛОСУВАННЯ:   
  ЗА  ПРОТИ  УТРИМАВСЯ 

 

Питання порядку денного №4, 

винесене на голосування: 
4.  Затвердження   річного  звіту  Товариства  за  2021 рік. 
 

Проєкт рішення з питання 

порядку денного №4: 
Затвердити річний звіт Товариства за 2021 рік. 
 

ГОЛОСУВАННЯ:   
  ЗА  ПРОТИ  УТРИМАВСЯ 

 

_________________________          __________________________________________________ 

Підпис акціонера                               Прізвище ім’я по батькові акціонера 

(представника акціонера)                  (представника акціонера) 
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Питання порядку денного №5, 

винесене на голосування: 

5.  Затвердження  порядку розподілу  прибутку, збитків 

Товариства за  2021  рік.  

Затвердження розміру річних дивідендів. 
 

Проєкт рішення з питання 

порядку денного №5: 

Чистий прибуток товариства, отриманий за результатами діяльності у 

2021 році  у розмірі 24 700 973,00 гривень, розподілити наступним 

чином: 

-  на виплату дивідендів направити суму у розмірі 4 945 330,00 

гривень – із розрахунку 65,00 гривень на одну акцію; 

-     залишок прибутку направити на розвиток товариства. 

Наглядовій раді визначити дату складення переліку осіб, які мають 

право на отримання дивідендів, порядок та строк їх виплати; 

прийняти рішення про визначення способу повідомлення осіб 

(акціонерів), які мають право на отримання дивідендів, про виплату 

дивідендів.  
 

ГОЛОСУВАННЯ:   
  ЗА  ПРОТИ  УТРИМАВСЯ 

 

Питання порядку денного №6, 

винесене на голосування: 
6.   Припинення повноважень ревізійної комісії. 
 

Проєкт рішення з питання 

порядку денного №6: 

У зв’язку із закінченням терміну дії повноважень ревізійної комісії,  

припинити повноваження ревізійної комісії у складі: голова комісії 

Морозенко М.І., члени комісії: Єршова О.Я., Колесник В.О. 
 

ГОЛОСУВАННЯ:   
  ЗА  ПРОТИ  УТРИМАВСЯ 

 

Питання порядку денного №7, 

винесене на голосування: 
7.   Обрання членів ревізійної комісії. 
 

Проєкт рішення з питання 

порядку денного №7: 

Обрати ревізійну комісію в кількості 3-х осіб з числа кандидатів, 

запропонованих акціонерами Товариства, строком на три роки. 
 

ГОЛОСУВАННЯ:   
  ЗА  ПРОТИ  УТРИМАВСЯ 

 

Питання порядку денного №8, 

винесене на голосування: 

8.   Про затвердження умов цивільно-правових договорів 

(контрактів), що укладатимуться з кожним  членом ревізійної 

комісії ПрАТ “КИЙ АВІА”, та визначення уповноваженої особи 

на їх підписання.  

Проєкт рішення з питання 

порядку денного №8: 

1. Затвердити (підтвердити) умови цивільно-правових договорів 

(контрактів), що укладатимуться з кожним  членом ревізійної комісії 

ПрАТ «КИЙ АВІА».  

2. Уповноважити Генерального директора ПрАТ «КИЙ АВІА» 

(особу, яка виконує його обов’язки) підписати цивільно-правові 

договори (контракти), що укладатимуться з кожним  членом 

ревізійної комісії Товариства. 
 

ГОЛОСУВАННЯ:   
  ЗА  ПРОТИ  УТРИМАВСЯ 

Бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) та має містити реквізити акціонера 

(представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. За відсутності 

таких реквізитів і підпису бюлетень вважається недійсним. 

Увага!  

Кожен аркуш бюлетеня повинен бути підписаний акціонером (представником акціонера) (крім випадку 

засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника). 

_________________________          __________________________________________________ 

Підпис акціонера                               Прізвище ім’я по батькові акціонера 

(представника акціонера)                  (представника акціонера) 


