
протокол
про пiдсумки голосування

Рiчнi Загальнi збори акцiонерiв
Публiчне акцiонерне товариство (Ужrородський Турбогаз>

(Код за еДРПОУ: 00153608)

Дата проведення голосування: 25 квimня 2019 р,
Мiсце проведення rолосуванняi м. Ужеоро0
Комiсiя у складi:

Голова Koмicii: Проdанюк Васчль Юрiйовчч
Член KoMicii: Паньковчч Теmяна Гаврчлiвна
член koмicii: Коваль ольаа Мчхайлiвна

провела пiдраryвання голосування бюлетенiв N9: 1

Пчmання ПоряOху 0енноео: 1

Обрання лiчильноi KoMicii. визначення TepMiHiB iT повноважень.

Проекm рiшення за Пчпанням:
1. Обрати Лiчильнукомiсjю Заrальних зборiв акцiонерiв ПАТ (УжгоФдський Турбогаз> у складi: Проданюк Василь Юрiйович;Панькович тетяна
Гаврилiвна; Коваль Ольrа Мф€йлiвна.
2. Визначити насryпниЙ TepMiH дii повновахёнь лiчил bнoi Koмicii: з моменту обрання лiчильноI Koмiciiдo моменry закриття цих Загальних зборiв,

Рёзул ь mа m u п i dрахува н ня бюлеmенямч

членlв ком,сп:

l\t"голова koMicii

член koЙicii

член koЙicii

---_-------7--_7_-,//ц
------------.----;-

fzl" /-

--7-

/Проdанюк Васчль Юрiйовчч/

/Паньковчч Теmяна Гаврчлiвн а/

коваль ольzа Мuхайлiвна/

за

ВчOано '3А, "проти" ,утримАвся" Вuзнано
нЕдlЙсними

Не бралч
учасmь у

кiлькiсmь бюлеmенiв 1о 10

кiлькiсmь zолосiв 290 228 1з9 290 228 139

Уо на зборах 100,0000 100,0000



протокол
про пiдсумки голосування

Рiчнi 3агальнi збори акцiонерiв
Публiчне акцiонерне товариство кУжrородський Турбогаз>

(Код за еДРПОУ: 00,t53608)

Дата проведення голосування: 25 квimня 2019 р.
Мiсце проведення rолосуванняi м. Уж2ороО
Комiсiя у смадi:

Голова Koмicii: ПроOанюк Васuль Юрiйовчч
Член KoMicii: Паньковчч Теmяна Гаврuлiвна
член koмicii: Коваль ольеа Мuхайлiвна

провела пИрахування голосування бюлетенiв N9: 2

Пumання Поряdку ёенноaо: 2
Звiт дирекrора ПАТ "Ужгородський Турбогаз" про результати фiнансово-господарськоТ дiяльностi Товариства у
2018 роцi, ocHoBHi напрями дiяльностi на 2019 piK та затвердження заходiв за результатами його розгляду.

Проекm рiшення за Пumанням:
Затвердити звiт дирекгора ПАТ " УжгородськиЙ ТурбоrаJ'про результати фiнансово-господарськоiдiяльностi Товариства у 20,| 8 роцi, ocHoBHi напрями
дiяльностlна 2019 piK та эаходи за результатами його розгляду,

Резул ьm аm u п i dрахува н ня

учасmь у

юлькiсmь бюлеmенiв

кiлькiсmь еолосiв

% на зборах

Koulclr:

голова koMicii

член kovicii

член koЙicii

Лlро0 а нюк Вас чл ь Юрi й овчч/

/Паньковчч Теmяна Гаврuлiвна/

жоваль ольеа Мuхайлiвны



протокол
про пiдсумки голосування

Рiчнi Загальнi збори акцiонерiв
Публiчне акцiонерне товариство кУхtгородський Турбогаз>

(Код за еДРПОУ: 00153608)

,Щата проведення голосування: 25 квimня 2019 р,
Мiсце проведення rолоGуванняi м. УжzороО
Комiсiя у складi:

Голова KoMiciT: ПроOанюк Васuль Юрiйовчч
Член KoMiciT: Паньковчч Теmяна Гаврчлiвна
член koмiciT: Коваль ольеа Мuхайлiвна

провела пiдраryвання голосування бюлетенiв N9: З

Пumання ПоряOку ёенноzо: 3
Звiт Наrлядовоi ради ПАТ "Ужгородський Турбоrаз" та затвердження заходiв за результатами його розгляду.

Проекm рiшення за Пumанням:
Затвердити звiт Наrлядовоi ради ПАТ "Ужгородський Турбогаз" та заходи за результатами йоrо розгляду.

Р езул ьm аm u п i apaxyBa rr н я за бюлеmенямч:

кiлькiсmь бюлеmенiв

кiлькiсmь zолосiв

Yо на эборах

голова koMicii

член koЙicii

член koMicii

/Проdанюк Васuль Юрiйовчч/

Л1 а нь ков чч Те mян а Га в р u л iBH а/

коваль ольеа Мuхайлiвна/



протокол
про пiдсумки голосування

Рiчнi 3аrальнi збори акцiонерiв
Публiчне акцiонерне товариство (Ух(городський ТурбогазD

(Код за еДРПОУ: 00153608)

flaTa проведення голосування: 25 квimня 2019 р,
Мiсце проведення голосування: м. Ужzороd
Комiсiя у складi:

Голова KoMiciT: ПроOанюк Васuль Юрiйовчч
Член KoMicii: Паньковчч Теmяна Гаврuлiвна
член koMicii: Коваль оль2а Мuхайлiвна

провела пiдраryвання голосувавня бюлетенiв N9: 4

Пumання ПоряOку dенноzо: 4
ПриЙняття рiL!ення за наслiдками розrляду звiry Ревiзiйноi Koмicii Товариства за 2018 piK. 3атвердження висновкiв
РевiзiйноТ KoMiciT про фiнансово-rосподарську дiяльнiсть товариства за 2018piK.

Проекm рiчrення за Пumанням:
Затвердити звiт РевiзiйноТ KoMiciI товариства за 2018 piк, Затвердити висновки РевiaiйноI Koмicii лро фiнансово-rослодарську дiяльнiсть товариства за
2018 piK.

Р езул ьm а m ч п i 0рахува н н я за бюлеmенямч:

учасmь у

юлькiсmь бюлеmенiв

кiлькiсmь zолосiв

О/Ь на зборах

голова koшicii

член koшicli

член koЙicii

/П ро0 ан юк В acu л ь Юрi йовчч/

/rlаньковчч Теmяна Гаврчлiвна/

коваль оль2а Мuхайлiвна/



протокол
про пiдсумки голосування

Рiчнi 3аrальнi збори акцiонерiв
Публiчне акцiонерне товариство (Ужгородський ТурбогазD

(Код за еДРПОУ: 00153608)

Дата проведення голоGування: 25 квimня 2О19 р.
Мiсце проведення голосуванняi м. УжzороО
Комiсiя у скrtадi:

Голова Koмicii: ПроOанюк Васuль Юрiйовчч
Член KoMiciT: Паньковчч Теmяна ГаврUлiвна
член KoMiciT: коваль оль?а Мuхайлiвна

провела пiдрахування голосування бюлетенiв N9: 5

Пчmання Поряёку аенr]оео: 5
Розгляд висновкiв зовнiUJнього аудиry та затвердження заходiв за результатами його розгляду.

Проекm рiч!ення за Пumанням:
Затвердити висновок зовнiшнього аудиry та заходи за результатами йою розгляду.

Р езул ь m а m ц п i 0раху ва н н я

кiлькiсmь бюлеmенiв

клькiсmь еолосiв

Оl на зборах

пidпчсч

учасmь у

голова koЙicii

член koMicii

член koMicii

^.\
, D\,.---------+i / -//,//g/J-h

-# щФ./__________[7-

/ПроOанюк Васчль Юрiйовчч/

/I1 ан ьковчч Те mя н а ГаврUлi вн а/

коваль оль2а Мuхайлiвна/



протокол
про пiдсумки голосування

Рiчнi 3агальнi збори акцiонерiв
Публiчне акцiонерне товариство (Ужгородський ТурбогазD

(Код за еДРПОУ: 00153608)

Дата проведення голосування: 25 квimня 2019 р.
Мiсце проведення голосуванняi м. Уж2ороd
Комiсiя у складi:

Голова Koмicii: Проdанюк Васuль Юрiйовчч
Член Koмicii: Паньковчч Теmяна ГаврUлiвна
член koмicii: коваль оль2а Мuхайлiвна

провела пiдрахування rолосування бюлетенiв N9: 6

Пumання Поряаку deHHoao,, 6
ПриЙняття рiUJення за наслiдками розгляду звiry наглядовоТ ради, звiry виконавчого органу, звiry ревiзiйноi KoMicii,
затвердження рiчного звiry ПДТ "Ужгородський Турбогаз" за 2018 piK.

Проекm рiчtення за Пumанням:
Затвердити рiчний звiт ПДТ" Ужгородський Турбогаз'за 2018 piK,

Рёзул ьmа mч п idpaxyBa н ня за бюлеmенямч:

учасmь у

кiлькiсmь бюлеmенiв

юлькiсmь еолосiв

Олб на зборах

голова koЙicii

член koMicll

член koЙicii

/Проd а нюк Вас u л ь Юрi й овчч/

/Паньков чч Те mя н а Гав р u лi вн а/

/коваль ольеа Мuхайлiвна/



протокол
про пiдсумки голосування

Рiчнi Загальнi збори акцiонерiв
Публiчне акцiонерне товариство {(Ужгородський Турбогаз)

(Код за еДРПОУ: 00153608)

Дата проведення голосування: 25 квimня 2019 р.
Мiсце проведення голоGуванняi м. Уж2ороd
Комiсiя у сlсtадi:

Голова KoMiciT: Проdанюк Васuль Юрiйовчч
Член KoMiciT: Паньковчч Теmяна Гаврuлiвна
член koмiciT: коваль ольzа Мuхайлiвна

провела пiдрахування rолосування бюлетенiв N9: 7

Пчmання Поряёку аенноео: 7
Про розподiл прибугку i збиткiв Товариства та виплаry дивiдендiв за пiдсумками роботи у 2018 роцi.

Проекm рiшення за Пumанням:
В зв'язку з вИсугнiстю в звiтному перiодi прибуrку дивйенди за 2018 piк не нараховувати, вИраryвання на формування фондiв Товариства не
здiйснювати,

Р езул ьm а m ч п i 0рахува н ня за бюлеmенямч:

кiлькiсmь бюлеmенiв

кiлькiсmь 2олосiв

Yо на зборах

пidпчсч

голова koMicii

член kovicii

член kovicll

/П ро0 ан юк Вас u л ь Юрi й овчч/

/П а ньков чч Те mя н а Гав р u лi вн а/

/Коваль о ль2а Mux ай л iB на/



протокол
про пiдсумки rолосування

Рiчнi Загальнi збори акцiонерiв
Публiчне акцiонерне товариство (Ужrородський ТурбогазD

(Код за еДРПОУ: 00153608)

flaTa проведення голосування: 25 квimня 2019 р,
Мiсце проведення голосування: м. УжеороО
Комiсiя у складi:

Голова KoMiciT: Проdанюк Васuль Юрiйовчч
Член KoMiciI: Паньковчч Теmяна Гаврuлiвна
член koмicii: Коваль ольеа Мuхайлiвна

провела пИраryвання голосування бюлетенiв N9: 8

Пumання ПоряOку ёенноzо: 8
Про змiну типу ПАТ (Ужгородський Турбогаз> з публiчного акцiонерного товариства на приватне акцiонерне
товариство та змiну найменування,

Проекm рiчrення за Пumанням:
1, Змiнити тип aI(цioнepнoro товаристsа ПФлiчноaо акцiонерного товариства (Ужrородський Турбогаз)D на приватне акцiонерне товариство.
2, В Зв'язкУ зiзмiною типу акцiонерного товариства змiнити найменування пФлiчного акцiонерного товариства (Ужrородський турбоrаз, та заrвердити
нове яайменування, а саме:. Повне найменування товариства украIнською мовою:
- Акцiонерне товариство (Ужгородський Турбогазr,. Скорсцеt]е найменуsання товарисгва украiнсь(ою мовою:
- ДТ (Ужrородський Турбоrаз},
З. Ввести та затвердити найменування товариства англiйською мовою, а саме:. Повне найменування товариства англjйською мовоюi
- Joint Stock Соmрапу ( lJzhgoюdsky Тчфоgаz)
. Скорочене найменування товариства англlйською мовою:
- Jsc ( Uzhgoгodýky Тчфоgаz D

Резул ьmаm u п iёрахування бюлеmенямчза

Вчdано ,зд, ,проти, ,утримАвся" Вuзнано
нЕдlЙсними учасmь у

юлькiсmь бюлеmенiв 1о 1о

кiлькiсmь zолосiв 290 228 139 290 228 139

Yо на зборах 100,0000 100,0000

членlв
N,,)\4

////:}
*
'И,"а

голова koЙicii

член koMicii

член kovicii

/tl ро0 ан юк В acu л ь Ю pi йовчч/

/l1 ан ь ковч ч Те mя н а Г авр u л i вн а/

коваль оль2а Мuхайпiвна/



протокол
про пiдсумки голосування

Рiчнi Загальнi збори акцiонерiв
Публiчне акцiонерне товариство (Ужгородський ТурбогазD

(Код за €ДРПОУ: 00153608)

flaTa проведення голосування: 25 квimня 2019 р.
Мiсце проведення rолосуванняi м. Уж2ороd
Комiсiя у складi:

Голова KoMiciT: ПроOанюк Васчль Юрiйовчч
Член Koмicii: Паньковчч Теmяна Гаврчлiвна
член koмicii: Коваль ольzа Мuхайлiвна

провела пhраryвання голосування бюлетенiв N9: 9

Пumання ПоряOку dенноао; 9
Про внесення змiн до Статуry UJляхом викладення його в новiй редакцii.

Проекm рiщення за Пumанням:
],Внести та затвердити змiни до Статуry Товариства, якi пов'язанiз лриведен8ям дiяльностi товариства у вйповiднiстьдо вимог Закону Украiни (Про
акцiонернi товариства} шляхом викладення Статуry у новiй редакцiТ,
2. Уповвоважити Сехретаря зборiв Товариства пИписзти нову редакцiю Статуry ДТ (Ухгородський Турбогаз),
3.Уповновахити СекреТаря зборiв Товариства ЗдiЙснити дiiцодо забеЗпечення проведення деР)r€вноi реестрацiI HoBoI редакцii Статуry ДТ
(Ужгородсь(ий Турбогаз},

Резул ь mа mч п i dрахува н ня за бюлеmенямч:

учасmь у

юлькiсmь бюлеmенiв

кiлькiсmь 2олосiв

Оl на зборах

голова koшicii

член koЙicii

член koMicii

/П р оd ан ю к В acu л ь Ю р i йов чч/

/Паньковчч Теmян а Гаврчлiвна/

/Коваль оль?а Мчхайлiвн а/



протокол
про пiдсумки голосування

Рiчнi Загальнi збори акцiонерiв
Публiчне акцiонерне товариство (Ужгородський Турбогаз>

(Код за еДРПОУ: 00153608)

Дата проведення голосування: 25 квimня 2О19 р.
Мiсце проведення rолосування i м. УжеороО
Комiсiя у складi:

Голова KoМicii: ПроOанюк ВасUль Юрiйовчч
Член Koмicij: Паньковчч Теmяна Гаврuлiвна
член KoMiciT: коваль оль2а Мuхайлiвна

провела пiдрахування голосування бюлетенiв N9: 10

Пumання ПоряOку dеrrrrоёо: 10
Про внесення змiн до внугрiUJнiх нормативних aKTiB tlJляхом викладення'li в новiй редакцii.

Проекm рiщення за Пчmанням:
1, Внести змiflи до положень "Про Загальнi 3бори акцiоверiв', "Пр Наглядову радУ', "Про Ревiзiйну комiсiю", "Про порядок ознайомлення акцiонерiв та
i8ших заiнтересовавих (юiб з iнформафеюАТ (Ужгородський Турбогаз), шляхом вимадення ix вновiй рёдакцiL
2. Право пiдпису внугрiшнiх нормативних аýaвАТ (У)сородський ТурбогазD надати секретарю цих загальних зборiв.

Резул ь mа m ч п i 0рахува н ня бюлеmенямч

голова koЙicii

член koMicii

член koMicii

/П роd анюк Вас uл ь Юрi й овчч/

/П аньков чч Те mя н а Га вр члi вн а/

/коваль ольеа Мuхайлiвн а/

за

ВчOано ,зА, "проти" "утримдвся, Вuзнано
нЕдtЙсними

Не бралч
учасmь у

кiлькiсmь бюлеmенiв 10 10

кiльiсmь ?олосiв 290 228 1з9 29о 228 1з9

96 на зборах 100,0000 100,0000

членIв комlсц:



протокол
про пiдсумки rолосування

Рiчнi 3аrальнi збори акцiонерiв
Публiчне акцiонерне товариство (Ужrородський Турбогаз>

(Код за еДРПОУ: 0015З608)

Дата проведення rолосування: 25 квimня 2019 р,
Мiсце проведення голосуванняi м. Ужеоро0
Комiсiя у складi;

Голова KoMiciT: ПроOанюк Васuль Юрiйовчч
Член KoMiciT: ПаньковUч Теmяна Гаврчлiвна
член koMiciT: Коваль ольеа Мuхайлiвна

провела пiдрахування голосування бюлетенiв N9: 1,1

Пчmання ПоряOку dенноzо: 11

Про припинення повноважень членiв Наглядовоi ради.

Проекm рiчrення за Пчmанням:
Припинити повновахення rолови та членiв Наглядовоi ради, а саме: Булiча Юрiя Васильовича, Васильова Анатолiя Анатолiйовича, Вереба дрпада
Арпадовича, Даниленка Сергiя Володимировича.

Резул ь mа пч п iё рахування за бюлеtпенямч:
Не бралч
учасmь у

кiлькiсmь бюлеmенiв

кiлькiсmь еолосiв

% на эборах

голова koЙicii

член koMicii

член koMicii

/П роdанюк Васчл ь Юрi й овчч/

/П аньков чч Те mя н а Гав р u л i вн а/

/коваль ольzа Мuхайлiвна/



протокол
про писумки rолосування

Рiчнi Загальнi збори акцiонерiв
Публiчне акцiонерне товариство (Ужгородський Турбоrаз>

(Код за еДРПОУ: 00153608)

Дата проведення голосування: 25 квimня 2019 р.
Мiсце проведення голосуванняi м. Ужеороd
Комiсiя у складi:

Голова KoMiciI: ПроOанюк Васuль Юрiйовчч
Член KoMiciT: Паньковчч Теmяна Гаврчлiвна
член koмicii: коваль ольеа Мuхайлiвна

провела пiдрахування голосування бюлетенiв N9: 12

Пuпання Поряdку ёенноео: 12
Гlро визначення кiлькiсного складу та строку повноважень членiв НаглядовоТ Ради. Затвердження умов
цивiльно-правових договорiв, lло укладатимугься з членами На[лядовоi ради, обрання особи, яка уповноважуеться
на пiдписання договорiв, що укладатимугься з обраними членами НаглядовоТ ради.

Проекm рiaцення за Пumанням:
ВСтанОвити кiлЬкiсний склад Наглядово'' ради товариства у кiлькостiтрьох осiб, Встановити строк дii повноважень членiв наглядовоI ради товариства -
три роки, Затвердити умови цивiльно-правових договорiв, якiбудугь умадатися з обраними членами Наглядовоi ради та уповноsаDкити директора
товариства або особи цо виконуе його обов'яaки на Тх пiдписання,

Р езул ьm аm u п iapaxyBaч ня бюлеmенямч

голова koЙicii

член koЙicii

член koMicil

/Проd анюк Вас чл ь Юрi й овчч/

/Пён ьков чч Те mя н а Гав р uлi вн а/

/Коваль оль?а Мuхайлiвна/

за

Вчdано ,зл, ,проти, ,утримАвся" Вuзнано
нЕдlйсними

Не бралч
учасmь у

юлькiсmь бюлеmенiв 10 10

кiлькiсmь zолосiв 29о 228 1з9 29о 22а 1з9

Уо на зборах 100,0000 1оо,ооо0

Пiёпчсч KoMlclr:



протокол
про пiдсумки голосування

Рiчнi 3агальнi збори акцiонерiв
Публiчне акцiонерне товариство (УжгородGький Турбогаз>

(Код за еДРПОУ: 00153608)

Дата проведення голосування: 25 квimня 2019 р.
Мiсце проведення голосуванняi м. Ужzоро0
Комiсiя у складi;

Голова KoMiciT: ПроOанюк Васчль Юрiйовчч' Член KoMiciT: ПаньковUч Теmяна Гаврчлiвна
член koмiciT: коваль ольzа Мuхайлiвна

провела пiдрахування голосування бюлетенiв N9: 13

Пumання Поряdку 0енноео: 13
Про обрання членiв НаглядовоТ ради.

Проекm рiч!ення за Пumанням:
(КУМУЛЯТИВНЕ ГОЛОСУВАННЯ)

за бюлеmенямч:

Васuльев
Анаmолiйовчч

данuленко
Волоduмuровчч

членiв KoЙicri:

290 228 l39

290 228139

голова комiсii

член koШicii

член юMicii

/Про0 а нюк ВасUль Юр.i йовчч/

/l1 ан ьков чч Те mя н а Гавр uлi вн а/

жоваль ольаа Мuхайлiвны

акцiонером [lAT 'Ужrородський Турбоrаз', Володiе 1 акцiею пдт "Ужгородський
lз", цо становить 0,0000 % вiд Статугного капiталу eMiTeHTa,
вица - Хмельницький нацiональний унiверситет MiHicTepcTBa освiти i науки,
та спорту Ухраl]ни, Мjсце роботи: Директор ТОВ (ТурбогФ Ухrород)

ПОУ 419,18052). lнформацiя про стаж роботи протяrом ocтaнHix п'яти рокis: З
.1982 р. по 1З.06,201З р. - пройшов сл)Dкбу s збройних силах Укра'iни, З
,201З р- по 01.04,2018 р, працював в ПАТ (Ужгородський ТурбогазD (еДРПОУ

I53608) на посздi засryпника дирктора по загальним питанням, З 06.04,2018 р,
теперiшнiй час працюо в ТОВ (Турбовз УжrородD (еДРпОу 41918052) на

диреfiора- Заrальний стаж роботи - 36 poKjв. Не б афiлiйованою особою
оаариства. Не ма€ афiлiйованих осiб _ посадових осiб в Товариствiтrабо

10 i бiлшJе вИботкiв простих акцiй Товариства, Непогашена (не знята)
- вiдсугня, Заборона обiймати певнi посади тrабо займатись певною

- вИсугня, ЗiСтатутом та внуrрlшнiми нормативними актами
ознайомлений, Наявна письмоаа заява кандидата про згоду на

членом НаглядовоI Dади. що мiсгить зазначенi

акцiонером ПАТ 'Ужrородський Турбогаз', Володiе 1 акцiою пАТ "Ужгородський
, цо становить 0,0000 О/о вiд Статутного капiталу емaтента,

вища _у 2000 роцiзакiнчив Львiвський iнституг внуrрiшяiх справ при
)нальнiй академii внугрiшнiх спраа Укра]1ни,
э роботи: Головний юрисконсульт ТОВ (Туфогаз Ужrород)' (еДРПОУ
8052).

про стаж рботи лротягом ocтaнBix л'яти рокis: З 01,09-1993 р, по
|,02,2008 р, - пройшов сл)rбу в орrанах внугрiшнiх спраs Украiни,
25.02.2008 р, по 05,04,2018 р. лрацював в ПАТ (Ужгородський Турбогаз,

0015З608) на посадiГоловноrо юрисконсульта, З 06,04.2018 по
iчас працюо в ТОВ (Турбовз Ух.ород) (еДРПОу 41918052) на посадi
юрисконсульта. Зайльний стаж роботи _ 25 роки. Не е афiлiйованою

Товариства, Не мао афiлiйованих осiб - пФадових осiб в Товарисгвi
власвикiв 10 i бiльше вИсотхjв лростих акцiй Товариства. Непоrашена (не
с}димiсть - вИсy|,ня. Заборона обiймати певнi посэди тrабо займатись
) дiяльнiсlю _ вИсугня. Зi Статугом та вfl}трiшнiми нормативними актами

ознайомлений, Наяана письмова заява кандидата про згоду на
членом НаrлядовоI Dади. що мiсгить зазначенi

акцiонером ПАТ 'Ужгородський Турбогаз'. Володiо 1 акцiею ПдТ "Ужгородський
, що становить 0,0000 0Л вИ Статугного калiталу eMiTeHTa,

вища -у 1985 роцi закiнчив ОрджонiкИзевське вище загальновiйськове

роботи: Начальник вhдiлу автомобiльного господарства ТОВ (Козацьrа

про стак роботи протяrом остаtнaх п'яти poкiв: з 15,08.1981 р. по
0.05,1991 р. - пройцJов слt (бу в збройних силах, З 21,03.2012 р, i по теперiшнiй
ас працюо на посадi начальника вИдiлу автомобiльноrо гослодарства ТОВ

стрiла) (0ДРЛОУ 37177044), Загальний стаж роботи - З7 poKiв. Не о
особою Товариства, Не мае афiлiйоsаних сюiб _ посадових осiб в

оварисгвi таlабо масникiв 10 iбiльше вiдсоткiв прстих акцiй Товариства,
(не знята) судимiсть - вiдсугня, Заборона обjймати певнiпосади

займатись певною дiяльнiстlо - вiдсуrня, Зi Статлом та внугрiшнiми
аýами Товариства ознайомлений, Наявна лисьмова заява

лро зrоду на обрання членом НаглядовоI ради, цо мiстить зазначенi



протокол
про пiдсумки голосування

Рiчнi Заrальнi збори акцiонерiв
Публiчне акцiонерне товариство кУжrородський Турбогаз>

(Код за еДРПОУ: 00153608)

Дата проведення голосування: 25 квimня 2019 р.
Мiсце проведення голосування: м. Ужzоро0
Комiсiя у складi:

Голова KoMiciT: ПроOанюк Васчль Юрiйовчч
Член Koмicii: Паньковчч Теmяна Гаврuлiвна
член koмiciT: коваль ольеа Мuхайлiвна

провела пiдрахування голосування бюлетенiв N9: 14

Пumання ПоряOку dенноео: 14
Про лрипинення повноважень членiв Ревiзiйноi KoMicli.

Проекm рiaчення за Пчmанням:
Припинити повноваження голови та членiв Ревiзiйноi Koмici)', а саме: Залольнова Олександра Вiкторовича, Величко lвана Миколайовича, ЦаринськоТ
Олени Володимирiвни,

Резул ь mа m u п i d рахува н ня бюлеmенямч

голова koMicil

член koЙicii

член koЙicii

за

BuOaHo "зА" "проти" ,утримдвся, Вuзнано
нЕдlЙсними

Не бралч
учасmь у

кiлькiсmь бюлеmенiв 10 10

кiлькiсmь ?олосiв 29о 228 1зs 29о 228 1з9

96 на зборах 100,0000 1о0,0000



протокол
про пiдсумки голосування

Рiчнi 3агальнi збори акцiонерiв
Публiчне акцiонерие товариство кУжгородський ТурбогазD

(Код за еДРПОУ: 00153608)

Дата проведення голосування: 25 квimня 2019 р.
Мiсце проведення rолосуванняi м, Ужzороd
Комiсiя у складi:

Голова KoMiciT: ПроOанюк Васuль ЮрiйовUч
Член KoMiciT: Паньковчч Теmяна Гаврuлiвна
член koмiciT: Коваль ольzа Мuхайлiвна

провела пiдрахування голосування бюлетенiв N9: l5
Пumання ПоряOку 0енноао; 15

Прийняття рiшення про викуп об'екriв державноi власностi, цо не увiйшли до стаryтного капiталу Товариства та
знаходяться на його балансi, а саме:
- вбудоване примiч.lення заглибленого складу N9 2 загальною плоцею 756,8 кв.м. (м. Ужrород, вул. Болrарська, З);
- незаверUJене будiвництво ливневого колеrгору (Ужгородський р-н., с, Розiвка, вул. Трудова, 2б).

Проекm рiшення за Пчmанням:
Надати зrоду Товариству на викуп об'екгiв державноl власностi, що не увiйшли до статутноrо капiталу Товариства та знаходяться на йоrо балансi, а
саме:
- вбудоване примiцення заrлибленого складу N9 2 загмьною площею 756,8 кв.м. (м. Ужгород, вул, Болйрська, 3);
- незавершене будiвництво ливневоrо колектору (Ужгородський р-н,, с, Розiвка, вул. Трудова, 2б).

Резул ь m а m ч п i 0рахува н ня

учасmь у

юлькiсmь бюлеmенiв

кiлькiсmь 2олосiв

Оl на зборах

голова koMicii

член koмicii

член комiсгi

/Проd анюк Вас u л ь Юрi й овчч/

/Паньковчч Теmяна Гаврuлiвна/

/коваль ольеа Мuхайлiвны



протокол
про пiдсумки голосування

Рiчнi Загальнi збори акцiонерiв
Публiчне акцiонерне товариство (Ужгородський Турбогаз>

(Код за еДРПОУ: 00153608)

Дата проведення голосування: 25 квimня 2019 р.
Мiсце проведення голосуванняi м. Уж2ороd
Комiсiя у складi:

Голова KoMiciT: ПроOанюк Васчль Юрiйовчч
Член KoMiciT: Паньковчч Теmяна Гаврчлiвна
член koмiciT: Коваль ольzа Мuхайлiвна

провела пiдрахування голосування бюлетенiв Ns: 'lб

Пumання ПоряOку dенноzо: 1В
3атвердження рiшень НаглядовоТ ради ПАТ <Ужгородський Турбогаз>, якi були прийнятi у 2018 роцi.

Проекm рiшення за Пumанням:
Затвердити рiшення НаглядоsоI ради ПАТ (УжrородськиЙ ТурбогазD, якi були прийнятiу 2018 роцi,

Р езул ьm аm u п i 0рахува н ня за бюлеmвнямч:

кiлькiсmь бюлеmенiв

клькiсmь zолосiв

Оl на зборах

учасmь у

KoMicii:

голова koЙicii

член koMicii

член koиicii

/Про0 ан юк Васчль Ю pi йов чч/

/Паньков чч Те mя н а Гав р u лiвн а/

/коваль ольzа Мuхайлiвны


