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УВАГА!!! 

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! 

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

засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника). 

 
 

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКПОСТАЧ» 
(далі – ПРАТ «УКПОСТАЧ» або Товариство), код ЄДРПОУ  30169718, місцезнаходження Товариства: 

62301, Харківська обл., Дергачівський р-н, м. Дергачі, вул. Залізнична, б. 31-С 

 

БЮЛЕТЕНЬ 
для голосування на річних Загальних зборах, які проводяться дистанційно  

«23» грудня 2022 року 

(голосування на дистанційних річних Загальних зборах ПРАТ «УКПОСТАЧ» щодо інших питань порядку 

денного, крім обрання органів товариства,  починається «12» грудня 2022 року та завершується о 18 годині 

00 хвилин «23» грудня 2022 року) 

 

Дата проведення річних Загальних зборів: «23» грудня 2022 року 

Дата заповнення бюлетеня акціонером (представником 

акціонера): 
«_____» грудня 2022 року 

 

Реквізити акціонера: 

Прізвище, ім'я та по батькові/Найменування акціонера  

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

посвідчує особу акціонера (для фізичної особи) 

 

Реєстраційний номер облікової картки платника податків (для 

акціонера –  фізичної особи (за наявності)) або ідентифікаційний 

код юридичної особи (Код за ЄДРПОУ) – акціонера  (для 

юридичних осіб зареєстрованих в Україні) або реєстраційний номер 

з торговельного, судового або банківського реєстру країни 

реєстрації юридичної особи – акціонера (для юридичних осіб 

зареєстрованих поза територією України)  

 

Реквізити представника акціонера (за наявності): 

Прізвище, ім'я та по батькові/ Найменування представника 

акціонера (а також прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи – 

представника юридичної особи – представника акціонера (за 

наявності)) 

 

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

посвідчує особу представника акціонера або особу представника 

юридичної особи – представника акціонера (для фізичної особи) 

 

Реєстраційний номер облікової картки платника податків (для 

представника акціонера – фізичної особи (за наявності) або для 

фізичної особи – представника юридичної особи – представника 

акціонера (за наявності))та за наявності ідентифікаційний код 

юридичної особи (Код за ЄДРПОУ) – представника акціонера  (для 

юридичних осіб зареєстрованих в Україні) або реєстраційний номер 

з торговельного, судового або банківського реєстру країни 

реєстрації юридичної особи – акціонера (для юридичних осіб 

зареєстрованих поза територією України) 

 

Документ на підставі якого діє представник акціонера (дата 

видачі, строк дії та номер) 

 

 

Кількість голосів, що належать акціонеру: 

  

(кількість голосів числом) (кількість голосів прописом) 

   

 
Підпис акціонера (представника акціонера)  Прізвище, ім'я та по батькові акціонера (представника акціонера) 



2 

 

 

УВАГА!!! 

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! 

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

засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника). 

 
 

 

Питання, винесені на голосування, та проект (проекти) рішення кожного із питань, 

включених до порядку денного річних загальних зборів: 

 

Питання порядку денного № 1, винесене 

на голосування: 

Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2021 рік. 

Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту 

Наглядової ради за 2021 рік. 

 

Проект рішення з питання порядку денного № 1, винесеного 

на голосування: 

 

Варіанти голосування* 

(в клітинці вибраного варіанту 

позначити Х) 

«за» «проти» «утримався» 

Затвердити звіт Наглядової Ради ПРАТ «УКПОСТАЧ» за 2021 

рік. Роботу Наглядової ради Товариства визнати задовільною. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Питання порядку денного № 2, винесене на 

голосування: 

Розгляд звіту Правління Товариства за 2021 рік. 

Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту 

Правління за 2021 рік. 

 

Проект рішення з питання порядку денного № 2, винесеного 

на голосування: 

 

Варіанти голосування * 

(в клітинці вибраного варіанту 

позначити Х) 

«за» «проти» «утримався» 

Затвердити звіт Правління Товариства за 2021 рік. Роботу 

Правління Товариства визнати задовільною. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Питання порядку денного № 3, винесене на 

голосування: 

Розгляд звіту Ревізора Товариства за 2021 рік. Прийняття 

рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора за 2021 рік. 

 

Проект рішення з питання порядку денного № 3, винесеного 

на голосування: 

 

Варіанти голосування * 

(в клітинці вибраного варіанту 

позначити Х) 

«за» «проти» «утримався» 

Затвердити звіт Ревізора та його висновки про результати  роботи  

ПРАТ «УКПОСТАЧ» за 2021 рік. Роботу Ревізора Товариства 

визнати задовільною. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Підпис акціонера (представника акціонера)  Прізвище, ім'я та по батькові акціонера (представника акціонера) 
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УВАГА!!! 

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! 

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

засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника). 

 
 

 

Питання порядку денного № 4, винесене на 

голосування: 

Затвердження річного звіту Товариства за 2021 рік. 

Проект рішення з питання порядку денного № 4, винесеного 

на голосування: 

 

Варіанти голосування * 

(в клітинці вибраного варіанту 

позначити Х) 

«за» «проти» «утримався» 

Затвердити річний звіт ПрАТ «УКПОСТАЧ» за 2021 рік.  

 

 

 

 

 

 

Питання порядку денного № 5, винесене на 

голосування: 

Розподіл прибутку і збитку Товариства з урахуванням 

вимог Закону України «Про акціонерні товариства».   

 

Проект рішення з питання порядку денного № 5, винесеного 

на голосування: 

 

Варіанти голосування * 

(в клітинці вибраного варіанту 

позначити Х) 

«за» «проти» «утримався» 

Затвердити порядок розподілу прибутку Товариства: спрямувати 

в повному обсязі весь прибуток Товариства за 2021 рік на 

подальший розвиток Товариства; дивіденди не нараховувати та 

не виплачувати. 

 

 

 

 

 

 

 

Питання порядку денного № 8, винесене на 

голосування: 

Схвалення правочинів щодо припинення участі у інших 

юридичних особах, вчинених протягом 2022 року, та 

надання згоди на вчинення правочинів та юридичних дій 

щодо припинення участі у інших юридичних особах. 

 

Проект рішення з питання порядку денного № 8, винесеного 

на голосування: 

 

Варіанти голосування * 

(в клітинці вибраного варіанту 

позначити Х) 

«за» «проти» «утримався» 

8.1. Схвалити правочини щодо припинення участі у інших 

юридичних особах, вчинені протягом 2022 року. 

8.2. Надати згоду на вчинення правочинів та юридичних дій щодо 

припинення участі у інших юридичних особах, які можуть 

вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати 

прийняття такого рішення. Надати Наглядовій раді Товариства 

повноваження щодо визначення умов правочинів щодо 

припинення участі у інших юридичних особах. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Підпис акціонера (представника акціонера)  Прізвище, ім'я та по батькові акціонера (представника акціонера) 

 
* Зробіть позначку ( Х ) або іншу, що засвідчує Ваше волевиявлення, в одному з квадратів варіантів голосування 

«за» або «проти», або «утримався». Відсутність позначки ( Х ) або іншої позначки, в одному з квадратів 

варіантів голосування, а також наявність позначки ( Х ) або іншої позначки більш ніж в одному з квадратів 

варіантів голосування, є підставою для визнання цього бюлетеня недійсним. 


