
протокол
рiчних загальних зборiв акцiонерiв

Irублiчного акцiонерного товариства .'Улtгородський Турбогазr'

Мiсце проведення:

{ата проведення:
Реестрацiя учасникiв зборiв:
fIочаток роботи зборiв:
,,Щата складення перелiку акцiонерiв,
якi мають право на участь у
загальних зборах:
Кiлькiсть paxyHKiBo включених до
облiковоrо ре€стру:
Стаryтний капiтал товариства, грн.:
Кiлькiсть випущених простих
iменних акцiй, шт.:
l\lлькlсть акцlи. я ltt не оеруть участь
у голосуваннi, шт.:
Кiлькiсть голосуючих акцiй, шт.:
Кiлькiсть викуплених акцiй, шт.:

Аюовий зал ПАТ "Ужгородський Турбогаз",
вул. Болгарська, 3, м. Ужгород, УкраiЪа,
88000.
24 квiтня 2018 року
09 годин 00 хвилин - 09 годин 45 хвилин
10 годин 00 хвилин

станом на 24 годину 1 8 квiтня 201 8 року

a /11

100 000 000,00

400 000 000

50,726 5,79

з49 2,7з 421'
Немас викуплених акцiй

Вiдповiдно до п.9.2 Положенlrя про Загальнi збори акцiонерiв ПАТ
"ужгородський Турбогаз" загальнi збори розпочалися з доповiдi голови ресстрацiйноi
KoMicii - Проданюка Василя Юрiйовича про результати ресстрацii учасникiв
загальних зборiв та наявнiсть кворуму.

(Протокол обрання голови реестрацiйноi KoMicii додаеться.
Додаток J\Ъ 1).

Голова реестрацiйноi KoMicii Проданюк В.Ю. повiдомив наступне, що рiчнi
загальнi збори акцiонерiв публiчного акцiонерного товариства "ужгородський
Турбогаз" (надалi - ПАТ "Уrкгородський Турбогаз") призначенi вiдповiдно до
рiшення Наглядовоi ради (Протокол засiдання Наглядовоi ради ПАТ '.Ужгородський
Турбогаз" Nч 2 вiд 23 лютого 2018 року).

Реестрацiя учасникiв загальних зборiв акцiонерiв ПАТ .'Уrкгородський
Турбогаз" вiдбувалася за мiсцем проведеннJI зборiв (Украiна, Закарпатська область,
MicTo УжгорОд, вул. БолгаРська, 3). ПочатоК реестрацii - 09:00, закiнчення реестрацii
- 09:45.

Загальна кiлькiсть голосiв акцiонерiв - власникiв голосуючих акцiй
товариства, якi зарееструвiIлися для участi у загаJIьних зборах: 279 406 794, що
становить 7919966 7о вiд загальноi кiлькостi акцiй товариства, якi приймають участь у
голосуваннi.

(Протокол про пiдсумки реестрацii учасникiв, перелiк акцiонерiв (учасникiв),
якi зарееструваJIися для участi у загальних зборах, довiреностi на право участi

представникiв - .Щодатки М 2, З, 4).
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Голосування на Загальних зборах акцiонерiв проводиться за принципом: одна
акцiя - один голос.

Згiдно ст. 41 Закону УкраiЪи ,,Про акцiонернi товариства" та Стаryry ПАТ
,,Ужгородський Турбогаз" кворум для проведення зборiв с. Збори вважаються
вiдкритими.

На пiдставi п.8.3.12 Стаryту Товариства, п.п. 7.5, 7.13 Положення про
Загальнi збори fIАТ ,,Ужгородський Турбогаз", л.п.4.2.12, 4.2.1З Полоlкення про
Наглядову раду ПАТ ,,Ужгородський Турбогаз", Наглядова Рада призначила
наступний чисельний та персональний склад робочих органiв Загальних зборiв
(Протокол Ns З вiд 09 березня 2018 року):
Голова загаJIьних зборiв - акцiонер - Гудов Костянтин Володимирович,
Секретар Загальних зборiв - Васильсв Анатолiй Анатолiйович.
Ресстрачiй на комiсiя у складi:

о Проданюк Василь Юрiйович;
. Панькович Тетяна Гаврилiвна;
. коваль ольга Михайлiвна.

Тимчасова лiчильна комiсiя у сюrадi:
о Проданюк Василь Юрiйович;
о Панькович Тетяна Гаврилiвна;
. KoBa.,,lb ольга Михайлiвна.

Президiя у складi:
Гудов Костянтин Володимирович

Качур Михайло Васильович

- акцiонер ГIАТ ,,Ужгородський Турбогаз"

- ,Щирекгор ПАТ "Ужгородський Турбогаз"

Наглядова рада ПАТ "Ужгородський Турбогаз" cBoiM рiшенrrям (Протокол ЛЪ З

вiд 09 березня 2018 року) затвердила порядок та спосiб засвiдченrrя бюлетенiв для
голосування на загальних зборах ГlАТ <Ужгородський Турбогаз>, а саме: Бюлетенi
для голосуванrrя (с m.ч. dля кумуляmuвноaо) засвiдчуються перед ix видачею
акцiонеру (представнику) пiд час його реестрацii для участi в рiчних загальних зборах
пiдписом члена реестрацiйноi KoMicii, який видае вiдповiднi бюлетенi для
голосуваннJI.

Вiдкрив Загальнi збори акцiонерiв IIАТ ,,Ужгородський Турбогаз" Голова
Загальних зборiв акцiонерiв Гудов Костянтин Володимирович.

У вiдповiдностi до п, 9.6. Положення про Зага,rьнi збори акцiонерiв ПАТ
''Ужгородський Турбогаз" Голова Зборiв проiнформував учасникiв про присутнiсть
на Зборах членiв Наглядовоi Ради, Ревiзiйноi KoMicii, директора Товариства, iнших
посадових осiб Товариства та представника трудового колекtиву, повiдомив, що
жодного представника засобiв масовоi iнформацii не акредитовано. Пiсля цього,
ознайомив акцiонерiв з порядком денним Загальних зборiв та регламентом розгляду
питань порядку денного Загмьних зборiв.

Акцiонери не заперечували проти присутностi вказаних осiб на Загальних
зборах ПАТ "Уrкгородський Турбогаз".

Акцiонери ПАТ "Ужгородський Турбогаз" були повiдомленi про проведеншl
рiчних загальних зборiв простими листами. Загальне повiдомлеfiня про проведеннJI

рiчних загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "Ужгородський Турбогаз" було розмiщено в
загальнодоступнiй iнформацiйнiй базi даних НКI_1ПФР (сайт stockmarket,gov,ua)
19.03,2018 р., а також 16.0З.2018 р. було розмiщено на власнiй веб-сторiнки:
www.furbogaz.pat.ua.

ПропозиuiТ до проекту порядку денного рiчних загальних зборiв акцiонерiв
fIАТ "Ужгородський Турбогаз" не надходили.
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Акцiонерам була надана можливiсть попередньо ознайомитись з документами,
пов'язаними з порядком денним, до trроведеннll зборiв за адресою: УкраТна,
Закарпатська область, MicTo Ужгород, вул. Болгарська, 3 (адмiнiстративний корпус),
KiMHaTa }lЪ 204, а також, безпосередньо, за мiсцем проведення Загальних зборiв до ii
початку.

ПОРЯДОК ДЕННИИ ЗБОРlВ:

1. Обрання лiчильноi KoMicii, визначенtul TepMiHiB Ti повноважень.
2. Звiт директора ПАТ "Ужгородський Турбогаз" про результати фiнансово-

господарськоi дiяльностi Товариства у 2017 роцi, ocHoBHi напрями дiяльностi на
2018 piK та затвердження заходiв за результатами його розгляду.

3, Звiт Наглядовоi ради ПАТ " Уяtгородський Турбогаз" та затвердження заходiв за

результатами його розгляду.
4. Звiт та висновки Ревiзiйноi KoMicii про фiнансово-господарську дiяльнiсть

Товариства у 2017 роцi.
5. Розгляд висновкiв зовнiшнього аудиry та затверджен}uI заходiв за результатами

його розгляду.
6. Прийнятгя рiшення за наслiдками розгляду звiry наглядовоi ради, звiry

виконавчого органу, звiту ревiзiйноi KoMicii, затвердження рiчного звiry ПАТ "
Ужгородський Турбогаз" за 2017 piK.

7. Про розподiл прибутку i збиткiв Товариства та виплату дивiдендiв за пiдсумками
роботи у 2017 роцi.

8. Про внесеннJI змiн до Статуту шляхом викIIадення його в новiй редакцii.
9. Про внесеннJI змiн до внутрiшнiх нормативних aKTiB шляхом викладення ix в

новiй редакцii.
10. Про припинення повноважень членiв Наглядовоi ради.
1 1, Про обрання членiв Наглядовоi ради.
12. Про укJIадання договорiв з членами Наглядовоi ради.
1З . Про припинення повноважень членiв Ревiзiйноi KoMicii.
14. Про обрання членiв Ревiзiйноi KoMicii.
1 5. Про укJIадання договорiв з членами Ревiзiйноi KoMicii.
16. Затвердження рiшень Наглядовоi ради ГIАТ <Уяtгородський Турбогаз>, якi були

прийнятi у 2017 роцi.

У вiдповiдностi до роздiлу 9 Положення про загальнi збори ПАТ "Ужгородський
Турбогаз", встановлено насryпний регламент роботи Загальних зборiв акцiонерiв:

о основна доповiдь - до 30 хвилин;
о спiвдоповiдь - до 15 хвилин;
о виступи при обговореннi питань Порядку денного * до 5 хвилин;
о довiдки - до З хвилин;
. запитання -до з хвилин;
. вiдповiдi на запитання -до 5 хвилин;
. зауваженIrI - до 2 хвилин;
о кожнi 2 години роботи зборiв перерва - вiд 5 до 60 хвилин.

Порядок голосування на Загальних зборах - голосування бюлетеrrями.
Одна голосуюча акцiя надас акцiонеру один голос для вирiшення кожного з Ilитань,
винесених на голосуваншI на чергових загальних зборах, KpiM проведення
кумулятивного голосування,



По Порядку денЕому зборiв.

Питання 1

Слухали: Обрання лiчильноi KoMici! визначення TepMiHiB ii повноважень.

,Щоповidач - Гуdов К.В. - Голова заzальнttх зборiв
ПАТ " Уэюzороdськuй Турбоеаз "

Гудов К.В. повiдомив акцiонерiв про те, що у вiдповiдностi до п. 7.9 Положення
<Про Загальнi збори акцiонерiв> ПАТ <Ужгородський Турбогаз>, Наглядова рада
fIАТ "Ужгородський Турбогаз" cBoiM рiшенням (Протокол Ns 3 вiд 09 березня 2018
року) уповновzDкила членiв реестрацiйноi KoMicii провести пiдрахунок голосiв з
питання порядку денного заг&цьних зборiв акцiонерiв Лъ 1 <обрання членiв лiчильноi
KoMicii, визначення TepMiHiB Ti повноважень та рекомендувала загirльним зборам
обрати членiв ресстрацiйноi koMicii в повному сшlадi до складу лiчrrльноi koMicii,

Голова загальних зборiв акцiонерiв Гудов К.В. роз'яснив BciM акцiонерам
ПОРЯДОК ГОЛОСУВаНня, пiдрахУнку голосiв та iншi питаннJI, пов'язанi iз забезпеченням
проведеннЯ голосуваннЯ на загальниХ зборах. Зауважень таlчи заперечень вiд
акцiонерiв не надiйшло.

fIостаповили:
1. Обрати Лiчильну комiсiю Загальних зборiв акцiонерiв ГIАТ <Уяtгородоький

Турбогаз> у складi: Проданюк Василь Юрiйович; Панькович Тетяна Гаврилiвна;
коваль ольга Михайлiвна.

2. Визначити насryпний TepMiH дii повноважень лiчильноТ KoMicii: з моменту обрання
лiчильноi KoMicii до моменту закриття цих Загальних зборiв.

Результати голосуванfiя.

Прийняли участь у зборах 279 406'794 голосiв.

Подано голосiв:

пзд,, - 2,19 406,794 що скJIадае 100,0000 О/о вiд кiлькостi
голосiв, що прийняли участь у зборах.
що скJIадас 00,0000 Yо вlд кiлькостi
голосiв, що прийняли участь у зборах.
що склада€ 00,0000 Yо вiд кiлькостi
голосiв, що прийняли участь у зборах.
що скJIадае 00,0000 Yо вiд кiлькостi
голосiв, що прийняли участь у зборах.
що скJIадае 00,0000 Yо вiд кiлькостi
голосiв, що прийняли участь у зборах.

Рiшення прийнято.

(Протокол про пiдсумки голосування додаеться. !одаток Nч5).

"проти,, - 0

"утримАвся,, - 0

"визнАно - 0
нЕдIЙсними,,
"нЕБрАли - 0
учАстI в
ГОЛОСУВАННI"
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Рiшенням лiчильноi KoMicii Головою лiчильноi KoMicii призна.lено
Проданюка Василя Юрiйовича,

(Протокол про обрання голови лiчлrльноi KoMicii додаеться, ,Щодаток NЪ 6)

Питання 2

Слухали: Звiт директора ПАТ "Ужгородський Турбогаз'' про результати фiнансово-
господарськоi дiяльностi Товариства у 2017 роцi, ocHoBHi напрями дiяльностi на
2018 piK та затвердження заходiв за результатами його розгляду.

,Щоповidач - Качур М.В. - duрекmор ПДТ ,,Уэlсеороdськuй Турбоzаз"

(Звiт додаеться. Додаток Nq7)

Постановили: Затвердити звiт директора ПАТ " Ужгородський Турбогаз'' про
результати фiнансово-господарськоi дiяльностi Товариства у 20111 роцi, ocHoBHi
напрями дiяльностi на 201 8 piK та заходи за результатами його розгляду.

Результати голосування.

Прийняли участь у зборах279 406 794 голосiв.

Подано голосiв:

- 2'79 406 794 що сюIадае 100,0000 о% вiд кiлькостi
голосiв, що прийняли участь у зборах.

"ПРоТИ' - 0 що складае 00,0000 о/о вiд кiлькостi
голосiв, що прийняллl участь у зборах.

"УТРИМдВСЯ" - 0 що складае 00,0000 Уо ьiд кiлькостi
голосiв, що прийняли участь у зборах.

"ВИЗНАНО - 0 що скJIадае 00,0000 Yо вiд кiлькостi
НЕДЙСНИМИ" голосiв, що прийтrяли участь у зборах.
"нЕ БРдЛИ - 0 що сюlrадас 00,0000 Уо вiд кiлькостi
УЧАСТI В голосiв, що прийняли участь у зборах.
ГОЛОСУВАНШ"

Рiшення прийнято.

(Протокол про пiдсумки голосуваннJI. Додаток Ns8)

Питання 3

Слухали: Звiт Наглядовоi ради ПАТ "Ужгородський Турбогаз'' та затвердження
заходiв за результатами його розгляду.
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,Щоповidач - Гуdов К.В. - Голова заzальнtм зборiв
ПАТ " Уэюеороdськuй Турбоzаз "

(Звiт додаеться. .Щодаток Nэ9)

Постановили: Затвердити звiт Наглядовоi ради ПАТ " Ужгородський Турбогаз'' та
заходи за результатами його розгляду,

Результати голосування.

Прийняли участь у зборах 219 406 794 голосiв.

Подано голосiв:

'lЗАl' - 2'79 406 794 що с.кладае 100,0000 О% вiд кiлькостi
голосlв, що прийняли участь у зборах.

"ПРоТИ" - 0 що складае 00,0000 Yо вiд кiлькостi

'утримАвся,, - 0 l?J":hil""J'ъъ:;fi.r"3r:'"J,iu"Ji}""..,
голосiв, що прийняли участь у зборах.

"визtIдно - 0 що скJIадае 00,0000 О/о вiд кiлькостi
нЕдЙсними" голосiв, що прийняли участь у зборах.
"НЕ БРАЛИ - 0 що сю,Iадае 00,0000 Уо ьiд кiлькостi
УЧАСТI В голосiв, що прийlrяли участь у зборах.
ГОЛОСУВАННГ,

Рiшення прийнято.

(Протокол про пiдсумки голосування. Щодаток Nч10).

Питаппя 4

Слухали: Звiт та висновки Ревiзiйноi KoMicii про фiнансово-господарську дiяльнiсть
Товариства у 2017 роцi.

,ЩоповiDач - Гуdов К.В, - Голова заzальнuх зборiв
ПАТ " УэtсzороDськuй Турбоzаз "

(Звiт додаеться. Додаток Nsl 1)

Постановили: Затвердити звiт та висновки Ревiзiйноi KoMicii про фiнансово-
господарську дiяльнiсть ПАТ " Ужгородський Турбогаз'' у 2017 рочi.

Результати голосування.

Прийняли участь у зборах 279 406 794 голосiв.

Подано голосiв:



i'Здll - 279 406 794 що скJIадае 100,0000 о% вiд кiлькостi
голосiв, що прийняли участь у зборах.

- 0 що сюIадас 00,0000 Yо вiд 
_кiлькостiголосlв, що прииняли участь у зоорах.

"УТРИМАВСЯ" - 0 що складае 00,0000 % вiд кiлькостi
голосiв, що прийняли участь у зборах.

"ВИзнАНо _ 0 що скJIадае 00,0000 Уо вiд кiлькостi
НЕЛЙСНИМИ" голосiв, що прийняли участь у зборах.
"нЕ БРдЛИ - 0 що скJIадае 00,0000 Yо вiд кiлькостi
УЧАСТI В голосiв, що прийняли участь у зборах.
ГОЛОСУВАННI"

Рiшення прийнято.

(Протокол про пiдсумки голосуванIfi. ,Щодаток Nч12).

IIитання 5

Слухали: Розгляд висновкiв зовнiшнього аудиту та затвердження заходiв за

результатами його розгляду.

,Щоповidач - Качур М.В, - duрекmор ПАТ ,,Уэюzороdськuй Турбоеаз

Який повiдомив, що аудиторська перевiрка рiчноi фiнансовоi звiтностi ПАТ
"Ужгородський Турбогаз" за 201,'7 звiтний piK, була проведена Товариством з
обмеженою вiдповiдальнiстю "АУ{ИТОРСЬКА ФIРМА "АУДИТ CEPBIC ГРУП",
м. КиiЪ, та запропонував зборам затвердити висновки зовнiшнього аудиту та заходи
за результатами його розгляду.

(Висновок аудитора додаеться. flодаток ЛЪ13)

Постановили: Затвердити висновок зовнiшнього аудиту та заходи за результатами
його розгляду.

Результати голосування.

Прийrrяли участь у зборах 279 406'l94 голосiв.

Подано голосiв:

llздll - 279 406'l94 що склада€ 100,0000 О/о вiд кiлькостi
голосiв, що прийrrяли участь у зборах.

що ск,Iадае 00,0000 О/о ъj,д кiлькостi
голосiв, що прийняли участь у зборах.
що складае 00,0000 Уо вiд кiлькостi
голосiв, що приЙняли участь у зборах.
що сю,Iадае 00,0000 О/о вiд кiлькостi
голосiв, що приЙняли участь у зборах.
що складас 00,0000 Yо вiд кiлькостi

"проти, _ 0

"утримАвся" - 0

"визнАно _ 0
НЕДIЙСНИМИ"
"нЕБрАли -0



УЧАСТI В голосiв, що прийняли участь у зборах.
ГОЛОСУВАННI"

Рiшенпя прийнято.

(Протокол про пiдсумки голосування. Додаток Ns14).

Питання 6

Слухали: Прийнятrя рiшення за наслiдками розгляду звiry наглядовоi ради, звiту
виконавчого органу, звiту ревiзiйноi KoMicii, затвердження рiчного звiry ПАТ
"Ужгородський Турбогаз" за 2017 piK.

,Щоповidач - Гуdов К.В. - Голова заzальнtм зборiв
ПАТ " Уlсzороdськuй Турбоеаз "

Постановили: Затвердити рiчний звiт ГIАТ " Ужгородський Турбогаз" за 2017 piK.

Результати голосування.

Прийняли участь у зборах 279 406 794 голосiв.

Подано голосiв:

'Зд" - 2'l9 406'194 що скJIадае 100,0000 о% вiд кiлькостi
голосiв, що прийняли участь у зборах.

"ПРОТИ" - 0 що скJIадае 0_0,0000 Уо вiд_ кiлькостi
голосlв, що прииняли участь у зOорах.

"УТРИМАВСЯ" - 0 що складае 00,0000 О/о вi,д кiлькостi
голосiв, що прийняли участь у зборах.

"ВИЗIIдно - 0 що скJIадае 00,0000 Уо вiд кiлькостi
НЕДIЙСНИМИ" голосiв, що прийняли участь у зборах.
"нЕ БРдЛИ - 0 що скJIадас 00,0000 Уо вiд кiлькостi
УЧАСТI В голосiв, що прийняли участь у зборах.
ГОЛОСУВАННI"

Рiшення прийнято.

(Протокол про пiдсумки голосування додаеться. .Щодаток Nч15).

Питання 7

Слухали: Про розподiл прибутку i збиткiв Товариства та виплату дивiдендiв за
пiдсумками роботи у 2017 роui.

,Щоповidач - Ка, ),р М.В. 
-,Щuрекmор 

ПДТ "Уэюzороdськuй Турбоzаз"
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fIостановили: В зв'язку з вiдсутнiстю в звiтному перiодi прибутку дивiденди за
2017 piK не нараховувати, вiдрахуваншI на формування фондiв Товариства не
здiйснювати.

Результати голосувапЕя.

Прийняли участь у зборах219 406"]94 голосiв.

Подано голосiв:

"ЗА' - 2'79 406 794 що скJIадае 100,0000 О/о вiд кiлькостi
голосiв, що прийняли участь у зборах.

"ПРОТИ" - 0 що скJIадас 00,0000 Yо вiд кiлькостi
голосiв, що прийняли участь у зборах,

"УТРИМАВСЯ" - 0 що скJIада€ 00,0000 Yо вiд_ кiлькостi
голосlв, що прииняли участь у зOорах.

"ВИЗндно - 0 що скJIадае 00,0000 Yо вiд кiлькостi
НЕДIЙСНИМИ" голосiв, що прийняли участь у зборах.
"НЕ БРДЛИ - 0 що скJIадае 00,0000 О/о вiд кiлькостi
УЧАСТI В голосiв, що прийняли участь у зборах.
ГОЛОСУВАННГ,

Рiшення прийнято.

(Протокол про пiдсумки голосування. .Щодаток Nя16).

Питанпя 8

Слухали: Про внесення змiн до Статуту шляхом викпадення його в новiй редакцiТ.

,Щоповidач - Гуdов К.В. - Голова заzальнzlх зборiв
ПАТ " Уэrczороdськuй Турбоzаз "

Який повiдомив, що внесення змiн до Статуту ПАТ "Ужгородський Турбогаз"
здiйснюеться з метою приведення дiяльностi Товариства до вимог чинного
законодавства.

Постановили: Не вносити змiни до Статуry шляхом викJIаденн;I його в новiй
редакцii.

Результати голосування.

Прийняли участь у зборах279 406 794 голосiв.

Подано голосiв:
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- 1 що складае 0О,0000 Yо вiд_ кiлькостi
голосlв, що прииняли участь у зоорах.

"ПРоТИ" -279406'79з що скJIадае 100,0000 о% вiд кiлькостi
голосiв, що прийняли участь у зборах,

"УТРИМАВСЯ" - 0 що сшIадае 00,0000 О/о вiд кiлькостi
голосiв, що прийняли участь у зборах.

"ВИзНАно _ 0 що складае 00,0000 % вiд кiлькостi
НЕДIЙСНИМИ" голосiв, що прийняли участь у зборах.
"НЕ БРдЛИ - 0 що скJIадае 00,0000 Yо ьiд кiлькостi
УЧАСТI В голосiв, що прийняли участь у зборах.
ГОЛОСУВАННI"

Рiшення прийнято.

(Протокол про пiдсумки голосування. ,Щодаток Nэ17).

Питання 9

Слухали: Про внесення змiн до Bнylpimнix нормативних aKTiB шляхом викладентш iх
в новiй редакцii.

!оповiёач - Гуdов К.В, - Голова заzапьнlж зборiв
ПАТ " Уэюzороdськuй Турбоzаз "

Який повiдомив, що BHeceHIuI змiн до внутрiшньо нормативних aюiB ГIАТ
"Ужгородський Турбогаз" здiйснюсться з метою приведення дiяльностi Товариства до
вимог чинного законодавства.

Постановили: Не вносити змiни до положень "Про Загальнi збори акцiонерiв",
"Про Наглядову раду", "Про Ревiзiйну комiсiю", "Про порядок ознайомлення
акцiонерiв та iнших заiнтересованих осiб з iнформацiею ПАТ <Ужгородський
Турбогаз>", шляхом викJIаденн;I ix в новiй редакцii.

Результати голосування.

Прийтrяли участь у зборах279 406794 голосiв.

Подано голосiв:

llЗАll - l що скJIадае 00,0000 Yо вiд кiлькостi
голосiв, що прийняли участь у зборах.

'ПРоТИ" - 219 406'79з що складае 100,0000 о% вiд кiлькостi
голосiв, що прийняли участь у зборах.

"УТРИМАВСЯ" - 0 що скJIадае 00,0000 Уо вiд кiлькостi
голосiв, що прийняли участь у зборах.

"ВИЗнАно - 0 що скJIадае 00,0000 Yо вiд кiлькостi
НЕДЙСНИМИ" голосiв, що прийняли участь у зборах.
"НЕ БРАЛИ - 0 що складае 00,0000 О/о вiд кiлькостi
УЧАСТI В голосiв. що прийняли участь у зборах.
ГОЛОСУВАННI"
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Рiшення прийнято.

(Протокол про пiдсумки голосування додаеться. !одаток М18).

Питапня 10

Слухали: Про припинення повновФкень членiв Наглядовоi ради.

,Щоповidач - Гуdов К.В, - Голова заzальнuх зборiв
ПАТ " УэюzороDськuй Турбоzаз "

голова загальних зборiв Гудов К.в. повiдомив, що вiдповiдно до положень ст.
53 Закону Украiни <Про акцiонернi товариства) члени наглядовоi ради публiчного
акцiонерного товариства обираються акцiонерами пiд час проведення загальних
зборiв товариства на строк до наступних рiчних зборiв товариства у зв'язку iз цим
повноважень голови та членiв наглядовоi ради Товариства припиtUIються на цих
зборах.

Постановили: Припинити повноваженrul голови та членiв НаглядовоТ ради, а саме:
- Булiча Юрiя Васильовича;
- BaclulbeBa Анатолiя Анатолiйовича;
- Вереба Арпада Арпадовича;
- Пiшковцiй Тетяни Вiюорiвни.

Результати голосування.

Прийняли участь у зборах 279 406'794 голосiв.

Подано голосiв:

l|здl,

"проти,

"утримАвся,,

"визнАно
НЕДIЙСНИМИ"
"нЕ БрАли
учАстI в
ГОЛОСУВАНШ"

- 2,79 406194

-0

-0

-0

-0

що складас 100,0000 О/о вiд кiлькостi
голосiв, що прийrrяли участь у зборах.

що скJIадае 00,0000 Yо вiд кiлькостi
голосiв, що прийняли участь у зборах.
що скJIадае 00,0000 О/о вiд кiлькостi
голосiв, що прийняли участь у зборах,
що скJIадае 00,0000 Уо вiд кiлькостi
голосiв, що прийняли участь у зборах.
що складае 00,0000 Yо вiд кiлькостi
голосiв, що прийняли участь у зборах.

Рiшення прийнято.

(Протокол про пiдсумки голосуванtш додаеться. !одаток Nэ19).

Питання 11
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Слухали: Про обрання членiв Наглядовоi ради.

!оповidач - Гуdов К.В. - Голова заzальнttх зборiв
ПАТ " Уэlсzороdськuй Турбоzаз "

Голова загiчIьних зборiв Гудов К.В. повiдомив, що у зв'язку iз припиненням
повновir)кень Bcix членiв наглядовоi ради виникJlа необхiднiсть в обраннi нового
ск,чаду наглядовоi ради. За вiдведений згiдно чинного законодавства TepMiH надiйшла
пропозицiя щодо кандидатур для обрання до скJIаду Наглядовоi ради вiд акцiонера
Лукача Людвига Iвановича, який запропонував 4 (чотири) кандидаryри.

Постановили: Згiдно пропозицiТ акцiонера ГIАТ "Уrкгородський Турбогаз'' Лукача
Людвига IBaHдвига lвановича скпад Наглядовоi ради Товариства:

Прiзвище, iм'я,
по-батьковi Iнформацiя про кандидата

Булiч
Юрiй
васильович

PiK народження - 1965.
С акцiонером ПДТ "Ужгородський Турбогаз".
OcBiTa вища - Хмельницький нацiональний унiверситет
MiHicTepcTBa освiти i науки, молодi та спорту Украiни.
Мiсце роботи: З 01.07,2013 р. по теперiшнiй час Булiч Ю.В.
працю€ в ПАТ <Ужгородський Турбогаз> (еДРПОУ 0015360S)
на посадi заступника директора по загiUIьним питанням.
Загальний стаж роботи - 35 poKiB.
З 05.08.1982 р. по 13.06.2013 р. - пройшов службу в збройних
силах Украiни.
Вiдсутня непогашена (не знята) судимiсть.
Вiдсутrrя заборона обiймати певнi посади таlабо займатись
певною дiяльнiстю,
Кандидат не с афiлiйованою особою,
Акцiонери товариства, що с афiлiйованими особами кандидата -
вiдсутнi.
Нмвна письмова заява кандидата про згоду на обрання членом
Наглядовоi ради.

Васильев
Анатолiй
Анатолiйович

PiK народження - 197 4.
€ акцiонером ГIАТ "Ужгородський Турбогаз".
OcBiTa вища - у 2000 роцi закiнчив Львiвський iнститут
внутрiшнiх справ при нацiональнiй академii внутрiшнiх справ
Украiни.
Мiсце роботи: З 25.02.2008 року працюе на посадi Головного
юрисконсульт ПАТ кУжгородський Турбогаз> (СДРПОУ
001 5зб08).
Загальний cTtDK роботи - 24 роки.
З 01.09.1993 р. по 22.02.2008 р. - пройшов службу в органах
внутрiшнiх справ УкраТни.
Вiдсутня непогашена (не знята) судимiсть,
Вiдсутня заборона обiймати певнi посади таlабо займатись
певною дiяльнiстю.
Кандидат не е афiлiйованою особою.
Акцiонери товариства, що е афiлiйованими особами кандидата -
вiдсутнi.
Наявна письмова заява кандидата про згоду на обрання членом
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Наглядовоi ради.

,Щаниленко
Сергiй
Володимирович

PiK народженн я - 1964.
е акцiонером ПАТ "Ужгородський Турбогаз".
OcBiTa вища - у 1985 роцi закiнчив Орджонiкiдзевське вище
загальновiйоькове ко]uандне учLIлище,
Мiсце роботи: з 21 .0З.2012року працюе на посадi
начмьЕиком вiддiлу автомобiльного господарства ТОВ
<<Козацька стрiла> (СДРПОУ З'7 17'7 044).
Загальний cTarK роботи - Зб poKiB.
З 15.08.1981 р. по 10.05.1991 р. - пройшов службу в збройних
силах.
Вiдсуттrя непогашена (не знята) судимiсть.
Вiдсутня заборона обiймати певнi посади таlабо займатись
певною дiяльнiстю.
Кандидат не е афiлiйованою особою.
Акцiонери товариства, що е афiлiйованими особами кандидата -
вiдсутнi,
Нмвна письмова змва кандидата про згоду на обрання членом
НаглядовоТ ради.

Вереб
Арпад
Арпадович

PiK народяtенrrя - |9'7'7 .

С акцiонером ПАТ "Ужгородський Турбогаз".
OcBiTa вища - Закарпатський державний унiверситет, iHrKeHep-
системотехнiк.
Мiсце роботи: заступник технiчного директора ПАТ
"Мукачiвський "Точприлад" (СДРПОУ 1,4З0'7 452).
Загальний стаж роботи - 21 poKiB.
Вiдсутня непогашена (незнята) судимiсть.
Вiдсутня заборона обiймати певнi посади таlабо займатись
певною дiяльнiстю.
Кандидат не с афiлiйованою особою.
Акцiонери товариства, що е афiлiйованими особами кандидата -
вiдсутнi,
Нмвна письмова заlIва кандидата про згоду на обрання членом
Наглядовоi ради

Результати голосування.

Прийняли участь у зборах 279 406'794 голосiв.

Подано голосiв:

ilЗА'l - 2'79 406 794 що скJIадае 100,0000 7о вiд кiлькостi
голосiв, що прийняли участь у зборах.

"ПРОТИ" - 0 що скJIадае 00,0000 О/о ьiд кiлькостi
голосiв, що прийняли участь у зборах.

"УТРИМДВСЯ" - 0 що скJIадае 00,0000 Yо ьiд кiлькостi
голосiв, що прийrrяли участь у зборах.

'ВИЗНАНО - 0 що скJIадае 00,0000 Уо ьiд кiлькостi
НЕДIЙСНИМИ" голосiв, що прийняли участь у зборах.
*нЕ БРдЛИ ' - 0 що складае 00,0000 Vо вiд кiлькостi
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УЧАСТI В голосiв, що прийнJIли участь у зборах.
голосувАннI,,

Рiшення прийнято.

(Протокол про пiдсумки голосуваншI додаеться. Щодаток J',lb20).

Питання 12

Слухали: Про укrrадання договорiв з членами Наглядовоi ради.

lоповidач - Гуdов К.В. - Голова заzальнuх зборiв
ПАТ " Уэюzороdськuй Турбоzаз "

Постановили: Затвердити умови договорiв, якi булуть укладатися з члеЕами
Наглядовоi ради, та уповновaDкити диреIсгора ГlАТ "Ужгородський Турбогаз'' Качура
Михайла Васильовича на ix пiдписання.

Результати голосуванця.

Прийняли участь у зборах279 406 794 голосiв.

Подано голосiв:

|lЗАП - 2'79 406'794 що скJIадае 100,0000 0й вiд кiлькостi
голосiв, що прийняли участь у зборах.

"IТРОТИ" - 0 що скJIада€ 00,,0000 Yо вiд кiлькостi
голосrв, що прийняли участь у зборах.

'УТРИМдВСЯ' - 0 що скJIадае 00,0000 Yо вiд кiлькостi
голосiв, що прийняли участь у зборах.

"ВИЗНАНО - 0 що скJIадае 00,0000 О/о вiд кiлькостi
НЕДIЙСНИМИ" голосiв, що прийняли участь у зборах.
"нЕ БРдЛИ - 0 що скrIадае 00,0000 Yо вiд кiлькостi
УЧАСТI В голосiв, що прийrшли участь у зборах.
ГОЛОСУВАННI"

Рiшення прийпято.

(Протокол про пiдсумки голосуванIш додаеться. ,Щодаток Nч21).

Питання 13

Слухали: Про припиненнJI повновaDкень членiв Ревiзiйноi KoMicii,

,Щоповidач - Гуdов К.В. - Голова заеальнл,tх зборiв
ПАТ " Уэrcеороdськuй Турбоzаз "

Голова загальних зборiв Гулов К.В. запропонував загzшIьним зборам акцiонерiв
ТОвариства припинйти повновarкеннJI голови та членiв ревiзiйноi KoMicii Товариства.
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Постановили: Припинити повноваження голови та членiв Ревiзiйноi KoMicii, а саме:
- Запольнова Олександра Вiкторовича;
- Величко IBaHa Миколайовича;
- I-{аринськоi Олени Володимирiвни.

Результати голосування.

Прийняли участь у зборах 279 406'794 голосiв.

Подано голосiв:

llздl,

"проти"

"утримАвся"

"визнАно
нЕдЙсними"
"нЕ БрАли
учАстI в
ГОЛОСУВАННI"

- 279 406 794

-0

-0

_0

-0

що скJIадае 100,0000 О/о вiд кiлькостi
голосiв, що приЙняли участь у зборах.

що скJIадае 00,0000 % вiд кiлькостi
голосiв, що прийняли участь у зборах,
що скJIадае 00,0000 % вiд кiлькостi
голосiв, що приЙlrяли участь у зборах.
що складае 00,0000 О/о вiд кiлькостi
голосiв, що прийняли участь у зборах.
що скJIадае 00,0000 Yо вiд кiлькостi
голосiв, що прийrrяли участь у зборах.

Рiшення прийнято.

(Протокол про пiдсумки голосування додаеться. Додаток JФ22).

Питання 14

Слухали: Про обрання членiв Ревiзiйноi KoMicii.

.Щоповidач - Гуdов К.В. - Голова заzальнtм зборiв
ПАТ " Уэюzороdськuй Турбоzаз "

Голова загальних зборiв Гудов К.В. повiдомив, що вiдповiдно до ч. 1 ст. 73
Закону Украiни <Про акцiонернi товариствa>) в акцiонерних товариствах з кiлькiстю
акцiонерiв - власникiв простих акцiй товариства бiльше 100 осiб може обиратися
лише ревiзiйна комiсiя шляхом кумулятивного голосуванIш. У зв'язку iз припиненням
пoBHoBiDKeHb необхiдно обрати новий скrrад ревiзiйноi KoMicii. За вiдведений згiдно
чинного законодавства TepMiH надiйшла пропозицiя щодо кандидатур для обран}rя до
сютаду Наглядовоi ради вiд акцiонера Безкровноi евгенii ЮрiiЪни, яка запропонувала
3 (три) кандидаryри.

Постановили: Згiдно пропозиц11 акцiонера ПАТ "Ужгородський Турбогаз"

Прiзвище, iм'я,
по-батьковi

Iнформацiя про кандидата

Представник акцiонера IIАТ "Ужгородський Турбогаз"
BHoi €вгенii Юрiiвни.

Безкоовноi евгенiI ни об склад РевiзiЙноi KoMicii Т иства:
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Вiкторович PiK народжентrя - |9'l7 .

Не е акцiонером ПАТ "Ужгородський Турбогаз''.
OcBiTa вища - КиiЪська державна академiя водного транспорту
iM, Гетьмана Петра Конашевича-Сагайдачного.
Мiсце роботи - начаJIьник вiддiлу матерiального-технiчного
постачаннlI та зовнiшньоi кооперацii ПАТ КССРЗ (еДРПОУ
0з 149949).
Загальний стаж роботи - 12 poKiB.
З 20.02.2006 по 03.0З.2008 року працював на посадi заступника
начальника вiддiлу iз закордонних поставок вiддiлу
матерiально-технiчного постачаннlI в ЗАТ <КиiЪський
суднобудiвний-судноремонтний завод).
З 0З.03.2008 по 10.02.2012 року працював на посадi заступника
начаJ,Iьника вiддiлу з питань зовнiшньоi кооперацii вiддiлу
матерiально-технiчного постачанIUI та зовнiшньоi кооперацii
ЗАТ <КиiЪський суднобудiвний-судноремонтний завод>.
З 10.02.2012 року по сьогоднiшнiй час працюс на посадi
нач Iьника вiддiлу матерiально-технiчного постачаннrI та
зовнiшньоТ кооперацiI в ПАТ <Киiвський суднобудiвний-
судноремонтний завод>.
Вiдсутня непогашена (незнята) судимiсть.
Вiдсутня заборона обiймати певнi посади таlабо займатись
tlевною дiяльнiстю.
Кандидат не е афiльованою особою.
Акцiонери товариства, що е афiльованими особами кандидата -
вiдсутнi.
нмвна письмова заява кандидата про згоду на обрання членом
Ревiзiйноi KoMicii.

Величко
IBaH

миколайович

Представник акцiонера IIAT "Ужгородський Турбогаз''
Безкровноi евгенii ЮрiiЪни,
PiK народження - 1,982.
Не с акцiонером ПДТ "Ужгородський Турбогаз".
OcBiTa вища - .Щержавний вищий навчальний заклад кКиiЪський
Нацiона,rьний YHiBepcr.rTeT iM. Вадима Гетьмана>>.
Мiсце роботи * начальник кошторисного бюро планово-
економiчного вiддiлу I]AT "КССРЗ" (еДРПОУ 03149949).
Загальний стаж роботи - 15 poKiB.
З 21,06.2001 по 08.05.2002 року працював на посадi
скJIадiшьника корпусiв металевих суден третього розряду в АТ
кКиiЪський суднобудiвний-судноремонтний завод>>.

З 08.05.2002 по 25,01.2007 року працював на посадi
скJIадальника корпусiв металевих суден третього розряду в.ЩП
<Судноверфь>,
З 26,0|.2007 року по сьогоднiшнiй час працюе на посадi
начальника планово-економiчного вiддiлу в ПАТ <КиiЪський
суднобудiвниЙ-судноремонтIrиЙ завод>.
Вiдсутrrя непогашена (незнята) судимiсть.
Вiдсутня заборона обiймати певнi посади та,/або займатись
певною дiяльнiстю.
Кандидат не е афiльованою особою,
Акцiонери товариства, пIо е афiльованими особами кандидата -
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вlдсутнl.
наявна письмова заява кандидата про згоду на обрання luIeHoM
Ревiзiйноi KoMicii.

Щаринська
олена

Володимирiвна

Представник акцiонера ПАТ "Ужгородський Турбогаз''
Безкровноi Свгенii ЮрiiЪни.
PiK народження - 7979.
Не с акцiонером ПАТ "Ужгородський Турбогаз".
OcBiTa вища - Мукачiвський технологiчний iнстиryт.
Мiсце роботи - начальник планово-економiчного вiддiлу fIАТ
"Мукачiвський "Точприлад" (СДРПОУ I 4З 0'7 452).
Загальний стаж роботи - 19 poKiB.
З 08.07.1998 р. по 22.06.2003 року працювала на посадi слюсаря-
скJIадZLIьника третього розряду в ГlАТ <Мукачiвський завод
кТочприлад>.
З 2З.06.200З р. по 30.04.2005 року працювала на посадi
нарядника в ГIАТ <Мукачiвський завод <Точприлад>.
З 01.05.2005 р. по 01.08.2007 року працювzulа на посадi
eKoHoMicTa в ПАТ <Мукачiвський завод кТочприлад>.
З 02.08.2007 року по сьогоднiшнiй час працю€ на посадi
начzшьника планово-економiчного вiддiлу в ПАТ
<Мукачiвський завод <Точприлад>.
Вiдсутня непогашена (не знята) судимiсть.
Вiдсутня заборона обiймати певнi посади та"/або займатись
певною дiяльнiстrо.
Кандидат не с афiльованою особою.
Акцiонери товариства, що е афiльованими особами кандидата -
вiдсутнi.
Наявна письмова зuIва кандидата rtро згоду на обрання членом
Ревiзiйноi KoMicii.

Результати голосування.

Прийняли участь у зборах 279 406 794 голосiв.

Подано голосiв:

'Здu - 2'79 406 794 що складае 100,0000 oZ вiд кiлькостi
голосlв, що прийняли участь у зборах.

"ПРоТИ" - 0 що скJIадас 00,0000 Уо вiд кiлькостi
голосiв, що прийняли участь у зборах.

"утримАвсЯ" - 0 що скJIадае 00,0000 Yо вiд кiлькостi
голосiв, що прийняли участь у зборах.

"виз}Iдно - 0 що скJIадас 00,0000 Yо вtд кiлькостi
НЕДЙСНИМИ" голосiв, що прийняли участь у зборах.
'нЕ БРдЛИ - 0 що скJIадас 00,0000 о/о вtд кiлькостi
УЧАСТI В голосiв, що лрийняли участь у зборах,
голосувАннl"

Рiшення прийнято.
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(Протокол про пiдсумки голосуванIuI дода€ться. ,.Щодаток Nл23).

Питання 15

Слухали: Про укладання договорiв з членами РевiзiйноТ KoMicii.

,.Щоповidач - Гуdов К.В. - Голова заzальнtм зборiв
ПАТ " Уэrczороdськuй Турбоzаз "

Постановили: Затвердити умови договорiв, якi будуть укJIадатися з членами
Ревiзiйноi KoMicii, та уповноважити директора ПАТ "Ужгородський Турбогаз" Качура
Михайла Васильовича на ix пiдписанlrя.

Результати голосування.

Прийrrяли участь у зборах 279 406 794 голосiв.

Подано голосiв:

l'ЗА" - 2'79 406 794 що складас 100,0000 О% вiд кiлькостi
голосiв, що прийняли участь у зборах.

- 0 що скJIада€ 00,0000 О/о вiд кiлькостi
голосiв, що прийlrяли участь у зборах.

"УТРИМАВСЯ" - 0 що складас 00,0000 О/о вtд кiлькостi
голосiв, що прийняли участь у зборах.

"ВИЗIIдно - 0 що скJIадае 00,0000 % вiд кiлькостi
НЕДIЙСНИМИ" голосiв, що прийтrяли участь у зборах.
"НЕ БРАЛИ - 0 що склада€ 00,0000 Yо ьiд кiлькостi
УЧАСТI В голосiв, що прийняли участь у зборах.
ГОЛОСУВАННГ,

Рiшення прийнято.

(Протокол про пiдсумки голосуваннlI додаеться. ,Щодаток No24).

Питання 1б

Слухали: Затвердження рiшень Наглядовоi ради fIАТ <Ужгородський Турбогаз>, якi
були прийнятi у 2017 роцi.

,Щоповidач - Гуdов К.В. - Голова заеальнuх зборiв
ПАТ " Уэtсеороd ськuй Турбоzаз"

Постановили: Затвердити рiшення Наглядовоi ради ПАТ <Ужгородський
Турбогаз>, якi були прийнятi у 2017 роцi.

Результати голосування.

Прийняли участь у зборах 279 406 794 голосiв.
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Подано голосiв:

"зА" - 279 406,794

"проти" - 0

"утримАвся,, - 0

*визнАно - 0
нЕдIЙсними,,
"нЕБрАли -0
учАстI в
ГОЛОСУВАННI"

Рiшення прийнято.

(Протокол про пiдсумки голосуваннrI додаеться. Додаток Ns25).

Голова Зага-.,тьних зборiв акцiонерiв ПАТ "Ужгородський Турбогаз" довiв до
вiдома акцiонерiв, що Bci питаннJI порядку деЕного вичерпанi. Результати
голосуванIu{ та прийнятi рiшентrя доведенi до вiдома акцiонерiв (iх
представникiв) до закритгя загальних зборiв,

Зауважень до реестрацii учасникiв заг.tльних зборiв не надiйшло.
Зауважень до ведення зборiв не надiйшло, Bci рiшення загальних зборiв та
порядок ik прийняття не порушують вимог дiючого законодавства УкраiЪи,
статуту товариства, прав та охоронюваних Законом iHTepeciB акцiонерiв.

Bci акцiонери мitють можJIивiсть ознайомитись з результатами дiяльностi
Товариства, свiдоцтвами, Стаryтом, положеннями, iншими внутрiшнiми
нормативними актами, протоколом цих Загальних зборiв акцiонерiв та результатами
голосування на корпоративнiй сторiнцi Товариства в мережi iHTepHeT за адресою:
www.turbogaz.pat.ua.

На пiдставi того! що Bci питання порядку денного загальЕих зборiв акцiонерiв
Публiчного акцiонерного товариства ,,Ужгородський Турбогаз" розгляIтуто, Голова
зборiв закрив збори.

Голова зборiв Гудов

Секретар зборiв Васильев

що складае 100,0000 О/о вiд кiлькостi
голосiв, що прийняли участь у зборах.

що скlIадас 00,0000 Yо вiд кiлькостi
голосiв, що прийняли участь у зборах.
що складае 00,0000 О/о вiд кiлькостi
голосiв, що прийняли участь у зборах.
що склада€ 00,0000 Уо вiд кiлькостi
голосiв, що прийняли участь у зборах.
що скJIадае 00,0000 Yо ъiд кiлькостi
голосiв, що прийняли участь у зборах.


