
протокол ль 1/22
Загальних Зборiв акrцiонерiв

ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
КЗАВОЩ МОЛОЧНО[ КИСJIОТИ)

м. КиТв l4 березня 2022 р.

Щата складання протоколу: l4.0З,2022 р.
Мiсце проведенНя ЗагальНих ЗборiВ акцiонерiВ: 04080, м. КиТв, вул. Кирилiвська, бул. 53,

зал засiдань.
вид Загальних Зборiв акцiонерiв: черговi, рiчнi.
Щата проведення Загальних Зборiв акrцiонерiв 14.0З.2022 р.
Час вiдкриття Загальних Зборiв акцiонерiв: l l год. 00 хв.
Час закриття Загальних Зборiв акцiонерiв: l l год. 40 хв.
Щата складання перелiку акцiонерiв, якi мають право на участь

акцiонерiв: 09.03.2022 року.
у Загальних Зборах

загальна кiлькiсть tlсiб, включеllих до llерелiку акцiонерiв, якi мають право на учас.гь у
Загальних зборах aKuioHepiB: l 827 особи.

загальна кiлькiсть цiнних паперiв, якi мають право голосувати по питанням порядку
ДеННОГО Загальних зборiв акцiонерiв:202ЗЗ 66l штук простих iменних акцiй (згiдно наданого
[_|ентральним депозитарiсм ресстру власникiв цiнних паперiв)

Загальна кiлькiсть голосiв акцiонерiв - власникiв голосуючих акцiй ПРИВДТНОГО
АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСTВА (ЗАВОД МОЛОЧНОi КИСЛОТИ>>, якi заресструвалися
для учасТi у Загальних зборах акцiонерiв: 2 особи iз загальною кiлькiстю 2О2|l 42l штука
ГОЛОСУЮЧИХ аКЦiЙ IlРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА кЗАВО! МОЛОЧНОТ
КИСЛоТИ).

Голова загальних зборiв: Левицький Олександр Петрович
Секретар загальних зборiв: А нф i ногенова Людм ила А натол iTBHa
Склад л iчильноi KoMiciT:
ГОлОва ЛiчильноТ KoMiciT - Бабич Микола Петрович, Член ЛiчильноТ KoMiciT - Тугай Юлiя
Володимирiвна, Член ЛiчильноТ KoMiciT - Гузирь Надiя Михайлiвна.
Порядок голосування на заfальних зборах: бюлетенями.

iйноТ KoMiciT Ns2l2
Го.пова Ресс,грачiйноТ KoMiciT доповiв, що згiдно протоколу РесстрацiйноТ KoMiciT:
Загальна кiлькiсть осiб, включених до перелiку акцiонерiв, якi мають право на участь у

Загальних зборах акцiонерiв l 827 особи.
Загальна кiлькiсть випущених акцiй ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВДРИСТВд

(ЗАВоД МоЛоЧНоТ кислотИ> (надалi за текстом - Товариство) складае 22 0З5 300 штук
простих iменних акцiй.

ЗгiднО наланогО Нацiональl{им лепози,гарiсм УкраТни лля ре€страцiТ на Загальних зборах
акцiонерiв ре€стру власникiв цiнних паперiв, загальна кiлькiсть голосуючих акцiй ПРИВДТНОГО
АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА кЗАВОД МОЛОЧНОI КИСЛОТИ) складас 2О 2ЗЗ 66l штук
простих iменних акцiй.

РееСтрацiю пройLпли 2 акцiонери iз загальною кiлькiстю 20 21l 42l штук простих iменних
аКЦiЙ, З НИх 0 акцiонерiв iз загальною кiлькiстю 0 штук акцiй згiдно наданого Нацiональним
ДеПОЗИТаРiСм УкраТни реестру власникiв цiнних паперiв t{e мають право голосу.

ТаКим Чином, зареестровано 2 акцiонера iз загальною кiлькiстю 2021l42l шlтук голосуючих
акцiй, Що складас 91,72 yо вiд загальнот кiлькостi голосуючих акцiй Товариства.

ТаКИМ ЧиноМ, у вiдповiдностi до cT. 4l Закону УкраТни "[Iро акцiонернi товариства" на



загальних зборах акцiонерiв кворум наявний. Загальнi збори акцiонерiв визнаються
правомоч ним и.

Слухали:
l. Голова зборiв Левицький О. П. повiдомив, що, на пiдставi протоколу РесстрацiйноТ KoMiciT

зроблено висновок про наявнiсть у вiдповiдностi до cTaTTi 4l Закону УкраТни <Про акцiонернi
товариства) кворуму, i оголосив Загальнi збори акцiонерiв привАтного АкцlонЕрного
ТОВАРИСТВА кЗАВОД МОЛоЧНОI КИСЛоТИ> вiлкритими.

2. Голова зборiв Левицький О. ГI. проiнформував про таке:
2. l. У вiдповiдностi до Закону УкраТни <Про акцiонернi товариства), Статуту Товариства та

рiшення Наглядовот ради вiд 03 лютого 2022 р. повноваження головувати на чергових Рiчних
Загальних .зборах акцiонерiв ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВдРиствд (здвод
молочноi кислоти> надано Левицькому о. п. i його ж визначено головуючим на чергових
Рiчних Загальних зборах (Голова зборiв);

2.2. Рiшенням НаглядовоТ ради вiд 03 лютого 2022 р. секретарем Загальних зборiв акцiонерiв
обрано Анфi ногенову Людм илу А натолiТвну;

2.3. НаглЯдова рада при прийНяттi рiшеНня прО скликаннЯ Загальних зборiв акшiонерiв
визначила такий порядок денний Загальних зборiв акцiонерiв:

l. Обрання членiв лiчильноТ KoMicii', прийняття рiшення про припинення ix повноважень.
2. Прийняття рiшень з питань порядку проведення Загальних зборiв акцiонерiв.
3. Звiт {иректора за пiдсумками фiнансово-господарськоi дiяльнос,тi Товариства за 2021 р. та
прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Щиректора за 202l р. Визначення основних
напрямкiвдiяльностi Товариства на 2022 р.
4. Звiт Наглядовоi рали Товариства за пiдсумками роботи за202l pik. Прийняття рiшення за
наслiдками розгляду звiту Наглядовоi ради Товариства за 2021 piK.
5. Затверлження рiчних резуль,I,атiв дiяllьностi Товариства, рiчного звiry Товариства,
балансу, звiту про фiнансовi результати та iнших форм рiчноТ звiтностi за 2021 р.
б. Розподiл прибутку за 202l piK, затвердження розмiру дивiдендiв за 202| piK, прийняття
рiшення про строк та порядок виплати дивiдендiв за 2021 piK.
7. Прийняття рiшення про попередн€ схвалення значних правочинiв, якщо ринкова BapTicTb
майна, робiт або послуг, lцо може бути ii предметом, перевищус 25 вiдсоткiв, але менша нiж
50 вiдсоткiв вартос,гi активiв Товариства за даними рiчноi фiнансовоТ звiтностi Товариства
за202| piK, якi можутЬ вчинятисЬ ТоваристВом у перiОд з 14 березня 2022 року по 13 березня
2023 рокУ (включнО), iз зазнаЧенняМ характерУ правочинiв та Тх граничноi сукупноi BapTocTi.
8. Прийняття рiшення про попередн€ схвалення значних правочинiв, якщо ринкова BapTicTb
майна, робiт або послуг, що може бути ii предметом, становить 50 i бiльше вiдсоткiв BapTocTi
активiв Товариства за даними рiчноi фiнансовоi звiтностi Товарисr,в а за 202| pik, якi можу.tь
вчинятись Товариством у перiол з 14 березня 2022 року по 13 березtlя 2023 року (включно), iз
зазначенням характеру право.lинiв ,га ii l-раничноТ cyKyllHoT BapTocTi.

в порядку i в строки, встановленнi чинним законодавством, пропозицiй по змiнi або
доповненню порядку денного Загальних зборiв акцiонерiв привАтного дкцIонЕрного
товАриСТВА (ЗАВод молОчноТ кислотИ)), скликаних на l 4.оз.2о22 року не надходило.

В порядку i в строки, встановленнi чинним законодавством, зокрема, Законом УкраТни кПро
акцiонернi товариства), вiд акцiонерiв ПРИВдТНоГо дКЦlоНЕРНоГо ТоВАРИСТВА кЗАВоЩ
молочнот кислоти>, пропозицiт щодо кандидатур до складу органiв привдтного
АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА кЗАВОД МОЛОЧНОi КИСЛОТИ)) не надходиJlи. Рiшенням
НагляДовоТ ради вiд 03 лютого 2022 р. було затверджено текст та форму вiдповiдних бюлетенiв
для голосування.



2.4. Рiшенням НаглядовоТ ради вiд 03 лютого 2022 р. було визначено регламент роботи
Загальних зборiв, а саме:

час, що вiдводиться на доповiдi по питанням порядку денного - до l5 хвилин, кожна. Голова
зборiв мас право збiльшити час на доповiдь, якщо цього вимагас предмет доповiдi, але не бiльше
НiЖ на l5 хвилин. Пiсля доповiдi, Голова зборiв оголошу€ проект рiшення з питання порядку
ДеННОГО Рiчних Загальних зборiв акцiонерiв та голосування по вiдповiдному проекту рiшення.
Пiсля завершення Лiчильною комiсiсю пiлрахунку голосiв та складання протоколу про пiдсумки
Голосування, Голова зборiв оголошуе результати голосування. Рiчнi Загальнi збори акцiонерiв
ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА кЗАВОД МОЛОЧНОI КИСЛОТИ> провести
без перерви i закiнчити l4.03.2022 р. Пiсля розгляду Bcix питань порядку денного та оголошення
РезУльтатiв голосування, Голова зборiв закривас Рiчнi Загальнi збори акцiонерiв.

по пЕрltlому питАннIо порялку дЕнного
кОбрання членiв лiчи.llьноi KoMicii, прийняr-тя

повноважень))
рiшення про припинення ii

Слчхали:
l. ГОЛОву Зборiв, який оголосив проект рiшення з цього питання, включений до бюлетеня

для голосування Jrlql:
кПрипинити повноважен}lя дiючого складу лiчильноТ KoMiciT Товариства. Обрати членiв

ЛiчильноТ KoMiciT на Рiчнi Загальнi збори акцiонерiв у складi:
Голова KoMiciT- Бабич Микола Петрович,
Члени KoMiciT- Тугай Юлiя Володимирiвна, Гузирь Надiя Михайлiвна.
Визначити кiлькiсний склад ЛiчильноТ KoMiciT ПРдТ (ЗдВоД МоЛоЧНоТ кислотИ>> - З особи.
Повноваження членiв ЛiчильноТ KoMiciT дiйснi з моменту Тх обрання Рiчними Загальними зборами
аКцiОнерiв, повноваження членiв ЛiчильноТ KoMiciT припиняються з моменту закриття Рiчних
Загальних зборiв акцiонерiв>.

2. Голова зборiв оголосив голосування з l -го питання порядку денного (бюлетень для
голосування JlЪl).

голосyвали:
Голосування проводиться бюлетенями Nsl.
"За" - 202ll 42l голосiв, що складае 100,00% вiд загальноТ кiлькостi голосуючих акцiй

акцiонерiв та Тх представникiв, якi заресструвалися для участi в Загальних зборах акцiонерiв;
"Проти" - 0 голосiв, що складас 0,00Оlо вiд загальноТ кiлькостi голосуючих акцiй акцiонерiв та

Тх представникiв, якi зарееструвалися для участi в Загальних зборах акцiонерiв;
"утримались" - 0 голосiв. шlо складас 0,00% вiд загальноТ кiлькостi голосуючих акцiй

акцiонерiв та Тх представникiв, якi заресструвалися лля участi в Загальних зборах акцiонерiв.

Рiшення прийняте.

Вирiшили:
Припинити повноваження дiючого складу лiчильноi KoMiciT Товариства. Обрати членiв

Лiчильноi KoMiciT на Рiчнi Загальнi збори акцiонерiв у складi:
Голова KoMicii- Бабич Микола Пе,грович,
Члени KoMiciT- Тугай Юлiя Володимирiвна, Гузирь Надiя Михайлiвна.
Визначити кiлькiсний склад ЛiчильноТ KoMicii ПРАТ кЗАВОЩ МОЛОЧНОi КИСЛОТи) - 3
особи. Повноваження членiв ЛiчильноТ KoMiciT дiйснi з моменту iх обрання Рiчними



Загальними зборами акцiонерiв, повноваження членiв JliчильноТ KoMicii припиняються
моменту закриття Рiчних Загальних зборiв акцiонерiв.

ПО ДРУГОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО
<Прийняття рiшень з питань порядку проведення Загальних зборiв акцiонерiв>

Слyхали:
l. Г'олову Зборiв, який оголосив проект рiшення з цього питання, включений до бюлетеня

для голосування Ns2:
кВизначити такий порядок проведення Рiчних Загальних зборiв акцiонерiв ПРИВАТНОГО

АкцIонЕрного товАриствА (зАвод молочноi кислоти>:
Час, що вiдводиться на доповiдi по питанням порядку денного - до l5 хвилин, кожна. Голова
зборiв мас право збiльшити час на доповiдь. якщо цього вимагас предмет доповiдi, але не бiльше
нiж на l5 хвилин. Пiсля доповiдi, Го,пова зборiв оголошуе проект рiшення з питання порялку
денного Рiчних Загальних зборiв акцiонерiв та голосування по вiдповiдному проекту рiшення.
Пiсля завершення Лiчильною комiсiсю пiдрахунку голосiв та складання протоколу про пiдсумки
голосування, Голова зборiв оголошус результати голосування. Рiчнi Загальнi збори акцiонерiв
ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА кЗАВО[ МОЛОЧНОТ КИСЛОТИ> провести
без перерви i закiнчити l4.03.2022 р.Пiсля розгляду Bcix питань порядку денного та оголошення
результаr'iв голосування, ['олова зборiв закривас Рiчнi Загальнi збори акцiонерiв>.

2. Голова зборiв оголосив голосування з 2-го питання порядку денного (бюлетень для
голосування NЬ2).

голосyвали:
Голосування проводиться бюлетенями Jф2.
"За" - Z02l1 42l голосiв, що складас 100,00% вiд загальноТ кiлькостi голосуючих акцiй

акцiонерiв та Тх представникiв, якi зарееструвалися для участi в Загальних зборах акцiонерiв;
"проти" - 0 голосiв, що складае 0,00% вiд загальноТ кiлькостi голосуючих акцiй акцiонерiв та

Тх представникiв, якi заресструвалися для участi в Загальних зборах акцiонерiв;
"утримались" - 0 голосiв, що складас 0,00% вiд загальноТ кiлькостi голосуючих акцiй

акцiонерiв та Тх представникiв, якi заресструвалися для участi в Загальних зборах акцiонерiв.

Рiшення прийняте.

Вирiшили:
Визначити такий порядок проведення Рiчних Загальних зборiв акцiонерiв

ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРнОГО I'оВАриствА кзАвоfl молочноi кислоти>:
Час, що вiдводиться на доповiдi по питанням порядку денного - до 15 хвилин, кожна.

Голова зборiв ма€ право збiльшити час на доповiдь, якщо цього вимага€ предмет доповiдiо
але не бiльше нiж на 15 хвилин. Пiсля доповiдi, Голова зборiв оголошу€ проект рiшення з
питання порядку денного Рiчних Загальних зборiв акцiонерiв та голосування по
вiдповiдному проекту рiшення. Пiсля завершення Лiчильною комiсiею пiдрахунку голосiв та
скЛаДання протоколу про пiдсумки голосування, Голова зборiв оголошу€ результати
гОлосУвання. Рiчнi Загальнi збори акцiонерiв ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА кЗАВОfl МОЛОЧНОi КИСЛОТИ) провести без перерви i закiнчити
|4.03.2022 р. Пiсля розгляду Bcix питань порядку денного та оголошення результатiв
голосування, Голова зборiв закрива€ Рiчнi Загальнi збори акцiонерiв.

по трвтьому питАнню поряlцку дЕнного

4



<<звiт !иректора за пiдсумками фiнансово-господарськот дiяльностi Товариства за 202l
р. та приЙняттЯ рiшення за наслiдками розгляду звiту flиректора з^ 202l р. Визначення
основних напрямкiв дiяльностi Товариства на 2022 р.>

Слухали:
l. Голову Зборiв, який замас посаду Щиректора Товариства.
2. ffир.ектор Левицький олександр Петрович оголосив звiт <.Щиректора ПрДТ (ЗДВОД

молочноI кислотИ>> за пiдсумками фiнансово-господарськоТ дiяльностi Товариства за 202]l
р.) та ocHoBHi напрями дiяльностi Товариства на2022 piK,

3. ГоловУ Зборiв, який оголосив проект рiшення з цього питання, включений до бюлетеня
для голосування JФ3:

кЗатвердити звiт Щиректора Товаристваза202l piK. Очiнити роботу !иректора Товариства за
пiдсумками 202l рокУ як кзадовiльну>. ЗатвердитИ ocHoBHi напрями дiяльностi Товариства на2О22
piK>.

4. Голова зборiв оголосив голосування з З-го питання порядку денного (бюлетень для
голосування J\Ъ3).

голосчвали:
Голосування проводиться бюлетенями NsЗ.
"за" - 202ll 42l голосiв, Що складас l00.00% вiд загальноТ кiлькостi голосуючих акцiй

акцiонерiв та Тх представникiв, якi заресструвалися для участi в Загальних зборах акцiонерiв;
"ПРОТи" - 0 голосiв, що складас 0,007о вiд загальноТ кiлькостi голосуючих акцiй акцiонерiв та

Тх представникiв, якi заресструвалися для участi в Загальних зборах акцiонерiв;
"утримались" - 0 голосiв, що складас 0,00% вiд загальноТ кiлькостi голосуючих акцiй

аКЦiОнерiв та Тх представникiв, якi заресструвалися для участi в Загальних зборах акцiонерiв.

Рiшення прийняте.

Вирiшили:
Затверлити звiт /{иректора Товариства за 202l piK. Oцiниr,и робоry [иректора

ТОвариства за пiдсумками 202t року як <<задовiльну>>. Затвердити ocHoBHi напрями
дiяльностi Товариства на 2022 piK.

ПО ЧЕТВЕРТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО
<Звiт НаглядовоТ ради Товариства за пiдсумками роботи за 202l piK. Прийняття

рiшення за наслiлками розгJlяду звiту Нагляловоi ради Товариства за 202l piK>

Слухали:
l. ГОловУ Зборiв, який надав слово для доповiдi Головi НаглядовоТ ради Костюк Леонiдi

lBaHiBHi.
2. ГОЛОВа НаглядовоТ ради Костюк Леонiда IBaHiBHa оголосила "Звiт НаглядовоТ ради

Товариства за пiдсумками роботи за202l piK".
З. ГОлОва зборiв повiдомив, що по 4-му питанню запропоновано такий проект рiшення:
кзатвердити звiт Наглядовот ради Товариства за 202l pik. оцiнити роботу Наглядовот ради

Товариства за пiдсумками202l року як <задовiльна>.
4. Голова зборiв оголосив голосування з 4-го питання порядку денного.

голосyвали:
Голосування проводиться бюлетенями }lb4.
"за" - 202l1 42l голосiв, що складас |00,00% вiд загальноТ кiлькостi голосуючих акцiй



акцiонерiв та Тх представникiв, якi заре€струвалися для участi в Загальних зборах акцiонерiв;
"Проти" - 0 голосiв, що складас 0,00О/o вiд загальноТ кiлькостi голосуючих акцiй акцiонерiв та

Тх преДставникiв, якi зареес,грувалися для участi в Загальних зборах акцiонерiв;
"утримались" - 0 гоrlосiв, що складас 0,00% вiд загальноТ кiлькостi голосуючих акцiй

акцiонерiв та Тх прелставникiв, якi зарееструвалися для участi в Загальних зборах акtдiонерiв.

Рiшення прийняте.

Вирiшили:
Затверлити звiт НаглядовоТ ради Товариства за 2020 piK. Очiнити робоry Наглядовоi

ради Товариства за пiдсумками 202l року як <<задовiльна>>.

ПО П,ЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО
<<Затвердження рiчних результатiв дiяльностi Товариства, рiчного звiry Товариства,

балансу, звiry прО фiнансовi результаТи та iнших фор* рiчноi звiтностi за 202l р.>

Слухали:
l. Голову Зборiв, який надав слово для доповiдi Головному бухгалтеру Товариства.
2. Головний бухгалтер Товариства доповiла про ocHoBHi рiчнi результати дiяльностi

товариства, ocHoBHi данi рiчного звiту Товариства, балансу, звiту про фiнансовi результати та
iнших форм рiчноТ звiтностi за 202l piK.

З. Голова зборiв повiдомив, що по 5-му питанню запропоновано такий проект рiшення:
<<Затвердити рiчний звiт Товариства за 202l piK, результати дiяльностi Товариства за 2О2l

PiK, баланс, звiт про фiнансовi результати та iншi форми рiчноТ звiтностi за2О2l piK>.
4. Голова зборiв оголосив голосування з 5-го питання порядку денного.

голосували:
Голосування проводиться бюлетенями Nq5.
"За" * 20211 42l голосiв, що складас l00,00% вiд загальноТ кiлькостi голосуючих акцiй

аКцiОнерiв та Тх представникiв, якi зарееструвалися для участi в Загальних зборах акцiонерiв;
"ПРОТи" - 0 голосiв, що складас 0,00О% вiд загальноТ кiлькостi голосуючих акцiй акцiонерiв та

Тх представникiв, якi зарееструвалися для участi в Загальних зборах aKuioHepiB;
"Утримались" - 0 голосiв, що складас 0,00% вiд загальноI кiлькостi голосуючих акцiй

акцiонерiв та Тх представникiв, якi зарееструвалися для участi в Загальних зборах акцiонерiв.

Рirлення прийttя,ге.

Вирiшили:
Затвердити рiчний звiт Товариства за 202l piK, результати дiяльностi Товариства за

2021 piK, баланс, звiт про фiнансовi результати та iншi форми рiчноi звiтностi за 202l piK.

ПО ШОСТОМУ ПИТАI{НЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО
<Розподiл прибутку за 202| piK, затвердження розмiру дивiдендiв за 202| piK, прийняття

рiшення про строк та порядок виплати дивiдендiв за 2021 piK>.

Слчхали:
l. ГОлОву Зборiв, який повiдомив, що по 6-му питанню запропоновано такий проект рiшення:
кПрибУток згiдно даних бухгалтерського облiку Товариства за 202l piK вiдсутнiй, тому

ПРибУток за 202l piK не розподiляеться, дивiденди за 202l piK через вiдсутнiсть прибутку не



нараховувати, отриманий за пiлсумками 202 l

отриманий в наступних роках).
2. Голова зборiв оголосив голосування з

року збиток погасити за рахунок прибутку, що буле

6-го питання порядку денного.

голосували:
Голосування проводиться бюлетенями Nsб.
'оза" - 202ll 42l голосiв, Що складас 100,00% вiд загальноТ кiлькостi голосуючих акцiй

акцiонерiв та Тх представникiв, якi зарееструвалися для участi в Загальних зборах акцiонерiв;
"ПРОТИ" - 0 гОлосiв, що складас 0,00Оlо вiд загальноТ кiлькостi голосуючих акцiй акцiонерiв та

Тх предстаВникiв, якi зарееструвалися для участi в Загальних зборах акцiонерiв;
"утримались" - 0 голосiв, що складас 0,00% вiд загальноТ кiлькостi голосуючих акцiй

акцiонерiв та Тх прелставникiв, якi заресструвалися для участi в Загальних зборах акцiонерiв.

Рiшення прийняте.

Вирiшили:
Прибуток згiдно даних бухгалтерського облiку Товариства за 202| piK вiдсутнiй, тому

прибуток за 202l piK не розподiлясться, дивiденди за 202l piK через вiдсутнiсть прибутку не
НаРаХОВУВаТИ, ОТРИМаНиЙ За пiдсУмками202l року збиток погасити за рахунок прибуткуl що
буле отриманий в наступних роках.

ПО СЬОМОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО
<прийняття рiшення про попередн€ схвалення значних правочинiв, якщо ринкова

BapTicTb майна, робiт або послуГ; Що може бути ix предметом, перевищус 25 вiдсоткiв, але
менша нiж 50 вiдсоткiв BapTocTi активiв Товариства за даними рiчнот фiнансовоi звiтностi
Товариства за 202l piK, якi можуть вчинятись Товариством у перiод з 14 березня 2022 року
по 13 березня 2023 року (включно), iз зазначенням характеру правочинiв та ix граничноi
сукупноТ BapTocTi>.

Слчхали:
l. ГОЛОву Зборiв, який повiдомив, що по 7-му питанню запропоновано такий проект рiшення:
кПопередньо схвалити укладення та вчинення ПрАТ кЗАВОЩ МОЛОЧНОТ кислоти> у

ходi госпоДарськоТдiяльностi у перiолз l4 березня2022 року по lЗ березня 2О2З року (включно)
бУДь-яких значних правочинiв, гранична сукупна BapTicTb яких не перевищу€ 7 208 000 (CiM
мiльйонiв двiсr,i BiciM тисяч) гривень, пов'язаних iз:
- наданням та отриманням послуг, орендою;
- вiдчуженням та придбанням майна;
- проектування м, булi вни uTBoM, реконструкцiсю та експлуатацiею майна;
- внесенням вкладiв до статутного капiталу iнших юридичних осiб;
- УкЛаДанням кредитних угод, договорiв позики, угод про надання чи отримання фiнансовоТ
допомоги та будь-яких iнших аналогiчних за свосю суl-тю угод;
- укладанням iнвестиuiйних угод;
- укладанням угод з отримання банкiвських гарантiй;
- УКЛаДаНняМ УГоД, у яких Товариство виступас у якостi поручителя, гаранта, заставодавця чи
iпотекодавця;
- укладанням буль-яких iнших угод, передбачених чинним законодавством УкраТни, предметом
яких виступас майно, у тому числi нерухоме майно та земельнi дiлянки;
- укладанням будь-яких iнших угод, пов'язаllих з господарською дiяльнiстю Товариства,
передбачених чинним законодавством УкраТни.



2. Уповноважити /{иректора ПрА'Г кЗАВО/{ МОJIОЧНОi КИСЛОТИ>>, за погодженням з
НаглядовОю РалоЮ ТоваристВа, укладатИ (вчиняти) та пiдписувати TaKi значнi правочини).

З. Голова зборiВ оголосиВ голосування з 7-го питання порядку денного (бюлетень для
голосування Nэ7).

голосчвали:
Голосування проводиться бюлетенями Ns7.
"за" * 202l1 42l голосiв, Що складас l00,00% вiд загальноТ кiлькостi голосуючих акцiй

акцiонерiВ та Тх представникiв, якi заресструвалися д.llя участi в Загальних зборах акцiонерiв;
"проти" - 0 голосiв, Що складас 0,00% вiд загальноТ кiлькостi голосуючих акцiй акцiонерiв та

rx предстаВникiв, якi зарееструвалися для участi в Загальних зборах акцiонерiв:
"утримались" - 0 голосiв, що складас 0,00% вiд загальноТ кiлькостi голосуючих акцiй

акцiонерiв та Тх представникiв, якi заресструвалися для участi в Загальних зборах акцiЬнерiв.

Вирiшили:
попередньо схвалити укладення та вчинення Прдт (здвод молочноi кислоти)

у холi господарськоi дiяльностi у перiод з 14 березня 2022 року по 13 березня 2023 року
(включно) буль-якиХ значниХ правочиtliв, граничtlа сукупна BapTicTb яких не перевищус 7
208 000 (CiM мiльйонiв двiстi BiciM тисяч) гривень, пов'язаних iз:
- наданням та отриманням послуг, орендою;
- вiдчуженням та придбанням майна1
- проектуванням, будiвництвом, реконструкцiсю та експлуатацiсю майна;
- внесенням вкладiв до стаryтного капiталу iнших юридичних осiб;
- укладанням кредитних угод, договорiв позики, угод про надання чи отримання фiнансовоi
допомоги та будь-яких iнших аналогiчних за сво€ю суттю угОДi
- укладанням iнвестицiйних угод;
- укладанням угод з отримання банкiвських гарантiй1
- укладанням угод, у яких Товариство виступас у якостi поручителя, гаранта, заставодавця
чи iпотекодавця;
- укладанням будь-яких iнших УгоД, передбачених чинним законодавством Украiни,
предметом яких виступас майно, у тому числi нерухоме майно та земельнi дiлянки;
- укладанням буль*яких iнпrих угод, пов'язаних з господарською дiяльнiстю Товариства,
передбачених чинним законодавством Украiни.

Уповноважити /{иректора ПрАТ кЗАВОff молочноi кислОТИ>>, за погодженням з
Наглядовою Радою Товариства, укладати (вчиняти) та пiдписувати TaKi значнi правочини.

ПО ВОСЬМОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО
<прийняття рiшення про попередне схвалення значних правочинiв, якщо ринкова

BapTicTb майна, робiт або послуг, що може бути iх предметом, становить 50 i бiльше вiдсоткiв
BapTocTi активiВ Товариства за даними рiчноi фiнансовоТ звiтностi Товариства за 2021 piK,
якi можryть вчинятись Товариством у перiод з 14 березня2022 року по 13 березня 2023 року
(включно), iз зазначенням характеру правочинiв r,a ii граничноТ сукупноi BapTocTi>>.

Слухали:
l. Голову Зборiв, який повiдомив, що по 8-му питанню запропоновано такий проект рiшення:
<Попередньо схвалити укладення та вчинення ПрАТ кЗАВоЩ МоЛоЧНоТ кислоти> у

ходi господарськоТ дiяльностi у перiол з l4 березня 2О22 року по l3 березня 2023 року (включно)
будь-яких значних правочинiв, гранична сукупна BapTicTb яких дорiвнюе або перевищу€ 7 208 0о0
(CiM мiльйонiв двiстi BiciM тисяч) гривень, пов'язаних iз:
- наданням та отриманням послуг, орендою;



- вiдчуженням та придбанням майна;
- проектуван ня м, булi вн и цтвом, реконструкцiсю та експлуатацiсю май на;
- внесенням вкладiв до статутного капiталу illших юридичних осiб;
- укладанням кредитних угод, договорiв позики, угод про надання чи
допомоги та будь-яких iнших аналогiчних за своею суl-гю угод;
- укладанням iнвестицiйних угод;
- укладанням угод з отримання банкiвських гарантiй;

отримання фiнансовоr'

- укладанням угод, у яких'говариство виступае у якостi поручителя, гаранта, заставодавця чи
iпотекодавця;
- укладанням буль-яких iнших угод, передбачених чинним законодавством УкраТни, предметом
яких виступа€ майно, у тому числi нерухоме майно та земельнi дiлянки;- укладанням будь-яких iнших угод, пов'язаних з господарською дiяльнiстю Товариства,
передбачених чинним законодавством УкраТни.
Уповноважити !иректора ПрАТ (ЗАВОД молочноI кислоти>, за погодженням з
Наглядовою Радою Товариства, укладати (вчиняти) та пiдписувати TaKi значнi правочини).

2. Голова зборiВ оголосиВ голосуванНя з 8-го питання порядку денного (бюлетень для
голосування J\Ъ8).

голосyвали:
Голосування проводиться бюлетенями Ns8.
"за" - 202ll 42l голосiв, Що складас l00,00% вiд загальноТ кiлькостi голосуючих акцiй

акцiонерiв та Тх представникiв, якi зарееструвалися для участi в Загальних зборах акцiонерiв;
"проти" - 0 голосiв, що складас 0,00Оlо вiд загальноТ кiлькостi голосуючих акцiй акцiонерiв та

тх представникiв. якi заресструвалися для участi в Загальних зборах акцiонерiв;
"утримались" - 0 голосiв, що складае 0,00% вiд загальноТ кiлькостi голосуючих акцiй

акцiонерiв та Тх представникiв, якi зарееструвалися для участi в Загальних зборах акцiонерiв.

Вирiшили:
Попередньо схвалити укладення та вчинення ПрАт (ЗАВОд молочноi кислоти)

у ходi господарськоТ дiяльностi у перiол з 19 березня 202l року по 18 березня 2022 року
(включно) будь-яких значних правочинiв, гранична сукупна BapTicTb яких дорiвнюс або
ПеРеВИШУС 7 741 000 (CiM мiльйонiв ciMcoT сорок одну тисячу) гривень, пов'язаних iз:
- наданням та отриманням посJlуг, оренлою;
- вiдчуженням та придбанням майна;
- ПРОеКТУВанням, будiвництвом, реконструкцiсю та експлуатацiею майна;
- внесенням вкладiв до стаryтного капiталу iнших юридичних осiб;
- укладанням кредитних угод, договорiв позики, угод про надання чи отримання фiнансовот
допомоги та будь-яких iнших аналогiчних за сво€ю суттю угод;
- укладанням iнвестицiйних угод;
- укладанням угод з отримання банкiвських гарантiй;
- укладанням угод, у яких Товариство виступас у якостi поручителя, гаранта, заставодавця
чи iпотекодавця;
- укладанням буль-яких iнших угод, передбачених чинним законодавством УкраТни,
предметом яких виступае майноl } тому числi нерухоме майно та земельнi дiлянки;
- укладанням будь-яких iнших уfод, пов'язаних з господарською дiяльнiстю Товариства,
передбачених чинним законодавством УкраТни.

Уповноважити {иректора ПрАТ (ЗАВОД молочноi кисЛОТИ), за погодженням з
Наглядовою Радою Товариства, укладати (вчиняти) та пiдписувати TaKi значнi правочини.
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Слyхали:
ГОлова Загальних зборiв акцiонерiв Товариства оголосив, що Bci питання порядку денного

розглянутi, по Bcix питаннях вiдбулися голосування, результати яких оголошувались на пiдставi
складених протоколiв про пiдсумки голосування лiчильнот KoMiciT привАтного
АкцIонЕрого товАриС'ГВА кЗАВод молочноТ кислотИ>, та були прийнятi вiдповiднi
рiшення, якi с обов'язковими для виконання BciMa посадовими особами та акцiонерами
Товариства.

черговi (рiчнi) Загальнi збори акцiонерiв Товариства вiд l4 березня 2о22 року закiнчили
свою роботу i оголошуються закритими.

Голова Загальних зборiв Левицький О.П.

Секретар Загальних зборiв Анфiногенова Л.А.

ицький О.П.
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