
ДО УВАГИ АКЦІОНЕРІВ  

Публічне акціонерне товариство «ДОНРИБКОМБІНАТ» 

(код за ЄДРПОУ 00476625, 84173, Донецька обл., Слов'янський район, селище Мирне), надалі – Товариство  

Повідомляємо, що «30» квітня 2018р. о 10.00 годині за адресою: 84173, Донецька обл., Слов'янський район, селище Мирне, адміністративна 
будівля ПАТ «ДОНРИБКОМБІНАТ», 2-й поверх, актовий зал, відбудуться річні Загальні збори акціонерів Товариства з наступним проектом 

порядку денного. 

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: 

1. Обрання лічильної комісії. 

Проект рішення: «Обрати лічильну комісію на річних Загальних зборах акціонерів Товариства, призначених на 30.04.2018р. - у наступному 

складі: Потічук Андрій Миколайович - голова лічильної комісії, Сафонова Віта Павлівна, Шульцева Ірина Володимирівна - члени лічильної 
комісії». 

2. Про обрання голови та секретаря Загальних зборів акціонерів. 

Проект рішення: «Обрати головою Зборів – Діброву Ігора Михайловича, секретарем Зборів – Рябека Надежда Іванівна» 

3. Прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів акціонерів. 

Проект рішення: «Затвердити наступний порядок проведення Загальних зборів акціонерів: 

1) розгляд питань проводити у черговості, визначеній відповідно до затвердженого Наглядовою радою порядку денного; 
2) голосування по всім питанням порядку денного, окрім обрання членів Наглядової ради, проводяться іменними бюлетенями для голосування, 

форму і текст яких затверджено Наглядовою радою Товариства. Голосування відбувається за принципом 1 голосуюча акція – 1 голос; 

3) голосування по питанню обрання членів Наглядової ради, проводяться іменними бюлетенями для кумулятивного голосування, форму і текст 
яких затверджено Наглядовою радою Товариства. Голосування відбувається за кумулятивним принципом; 

4) голосування проводити бюлетенями, засвідченими в порядку, передбаченому Статутом Товариства. 

5) основна доповідь – до 10 хвилин; 
6) співдоповідь – до 5 хвилин; 

7) виступи в дебатах – до 5 хвилин; 

8) відповіді на запитання – до 3-х хвилин; 

9) запитання до доповідачів та співдоповідачів ставляться в письмовій формі. Питання повинні бути сформульовані коротко, чітко та не містити 

оцінки доповіді або доповідача. Питання тим, хто виступає в дебатах, не ставляться; 
10) акціонер може виступати тільки з питання, яке обговорюється.» 

4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту виконавчого органу, звіту Ревізійної комісії - за 2014-2017 

роки. 

Проект рішення: «Затвердити звіт Наглядової ради, звіт виконавчого органу та звіт Ревізійної комісії за 2014-2017 роки.» 

5. Затвердження річного звіту товариства за 2014-2017 роки. 

Проект рішення: «Затвердити річний звіт товариства за 2014-2017 роки.» 

6. Розподіл прибутку і збитків товариства за 2014-2017 рок, з урахуванням вимог, передбачених законом. 

Проект рішення: «Збиток Товариства за 2014-2017 роки складає 9 194 тис. грн., дивіденди не нараховувати та не виплачувати.». 

7. Припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства. 

Проект рішення: «Припинити повноваження Наглядової ради Товариства, а саме: 

1. Фріденталь Михайло Ісакович - Голова Наглядової Ради 

2. Смиченко Сергій Якович – Заступник Голови Наглядової Ради. 
3. Філатов Роман Леонідович – член Наглядової ради 

8. Обрання членів Наглядової ради Товариства. 

Проект рішення не надається на підставі п. 5 ч. 3 ст. 35 ЗУ «Про акціонерні товариства». 

9. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх 

винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами наглядової ради. 

Проект рішення: «Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради. Уповноважити голову 
правління Товариства протягом одного місяця з дати прийняття цього рішення підписати від імені Товариства договори з членами Наглядової 

ради, умови яких затверджено Загальними зборами акціонерів Товариства. Встановити, що такі договори (контракти) є безоплатними.» 

10. Припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства. 

Проект рішення: «Припинити повноваження Ревізійної комісії Товариства, а саме: 

1. Ромасюк Діана Олександрівна - Голова ревізійної комісії. 

2. Чала Оксана Борисівна - Заступник Голови Ревізійної комісії. 
3. Чуніхін Юрій Митрофанович - Ревізійної комісії. 

 

Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік (тис. грн) 

Найменування показника Період 

2017 2016 2015 2014 

Усього активів 80639 84182 87629 91021 

Основні засоби (за 

залишковою вартістю) 

66459 70002 74449 76841 

Запаси 26506 29212 23604 19040 

Сумарна дебіторська 
заборгованість 

4666 4736 3637 3460 

Гроші та їх еквіваленти 1079 1551 758 129 

Нерозподілений прибуток 

(непокритий збиток) 

-6750 1601 108 -1942 

Власний капітал 41813 50199 48742 46729 

Зареєстрований 
(пайовий/статутний) 

капітал 

43193 43193 43193 43193 

Довгострокові зобов'язання 

і забезпечення 

5668 5668 5780 6000 

Поточні зобов'язання і 
забезпечення 

73331 72243 69841 69172 

Чистий фінансовий 

результат: прибуток 
(збиток) 

-8351 1493 2050 -4486 

Середньорічна кількість 

акцій (шт.) 

34554688 34554688 34554688 34554688 

Чистий прибуток (збиток) 

на одну просту акцію (грн) 

- 

0,043321 

0,05933 0,12982 -0,03 

Реєстрація акціонерів (їхніх представників) для участі у Загальних зборах відбудеться у день проведення Зборів за місцем їх проведення. 

Початок реєстрації акціонерів: 9:00 год., закінчення реєстрації: 09:50 год. 

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах – 24.04.2018 року. 
Для реєстрації та участі у Зборах акціонерам необхідно мати документ, що посвідчує особу, а представникам акціонерів - довіреність, 

засвідчену згідно з вимогами чинного законодавства та документ, що посвідчує особу.  



Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Голова правління Діброва І.М.. Телефон для довідок: 0626-
66-07-56 

Після отримання повідомлення про проведення загальних зборів акціонери мають право: 

1. Ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного.  
Ознайомлення акціонерів з матеріалами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного та з якими акціонери можуть 

ознайомитися під час підготовки до загальних зборів, до дати проведення Зборів здійснюється за місцезнаходженням товариства (приймальня) 

за письмовою заявою на ім’я Голови правління Діброви І.М.. у робочі дні з 10-00 до 15-00 год., а також в день проведення зборів у місці їх 

проведення. 

Для ознайомлення з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, Акціонер має надіслати заяву цінним листом з 

описом вкладення за місцезнаходженням Товариства або надати особисто (в особі представника за довіреністю), яка повинна містити: 
- П.І.Б. (найменування) акціонера, адресу для листування, електронну адресу та контактний номер телефону такого акціонера. 

- Кількість, тип та/або клас належних акціонеру акцій 

- Перелік матеріалів з якими акціонер бажає ознайомитись під час підготовки до загальних зборів. 
До заяви обов’язково надається оригінал виписки про стан рахунку у цінних паперах на дату подання заяви. 

2. Отримати письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та 

порядку денного загальних зборів до дати проведення загальних зборів.  
Для отримання письмової відповіді щодо питань включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів 

до дати проведення загальних зборів акціонер має надіслати письмовий запит цінним листом з описом вкладення за місцезнаходженням 

Товариства, який повинен містити: 
- П.І.Б. (найменування) акціонера, адресу для листування, електронну адресу та контактний номер телефону такого акціонера. 

- Кількість, тип та/або клас належних акціонеру акцій 

- Запитувану інформацію щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів. 
До запиту обов’язково надається оригінал виписки про стан рахунку у цінних паперах на дату подання запиту. 

3. Внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства, а також щодо нових 

кандидатів до складу органів товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. 

Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства подається в письмовій формі із зазначенням П.І.Б. 

(найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту 
рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів товариства. 

Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів акціонерного товариства, а щодо кандидатів до складу 

органів товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиції щодо кандидатів у члени Наглядової ради 
акціонерного товариства мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів), або про те, 

що кандидат пропонується на посаду члена наглядової ради - незалежного директора. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту 

порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. 
Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю. 

Представником акціонера на загальних зборах може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи. 

Посадові особи органів Товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів Товариства на загальних зборах. 
Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Акціонер має право у будь-який час замінити свого 

представника, повідомивши про це виконавчий орган Товариства. 

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими 
особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою в порядку визначеному НКЦПФР. Довіреність на 

право участі та голосування на загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її 

установчими документами. Для реєстрації представника акціонера за довіреністю реєстраційній комісії надається оригінал довіреності або 

нотаріально засвідчена копія, яка залишаться в матеріалах Зборів. 

Довіреність на право участі на голосуванні на загальних зборах може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку 

денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на загальних 
зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо 

голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах на свій розсуд. 

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам. 
Акціонер має право у будь-який час до закінчення реєстрації акціонерів відкликати чи змінити свого представника на загальних зборах. 

Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який 

видав довіреність, замість свого представника. 
На дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів загальна кількість акцій становить 

11218824 (одинадцять мільйонів двісті вісімнадцять тисяч вісімсот двадцять чотири ) штуки, кількість голосуючих акцій становить 3195092 

штук. 
Адреса веб-сайту Товариства, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку 

денного : www.donrybkombinat.pat.ua 

               Наглядова рада Товариства 
            Інформація про загальні збори акціонерів опублікована в офіційному друкованому виданні Національної комісії з цінних паперів та 

фондовогоринку  «Відомості № 60 (2813) від 28.03.2018.   

 

 

 

http://www.donrybkombinat.pat.ua/

