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Протокол №2015/01 

Річних Загальних Зборів Акціонерів 

Публічного Акціонерного Товариства 

“КРЕДОБАНК” 
 

29 квітня 2015 року       м. Львів, вул. Княгині Ольги, 116, перший 

поверх, великий конференц-зал  

готелю “Супутник”  

Початок: 17 год. 00 хв. (за київським часом) 

Закінчено: 19 год. 30 хв. (за київським часом). 

 

Збори відкрив Голова Правління ПАТ «КРЕДОБАНК» Крепак Дмитро Леонідович, 

котрий поінформував акціонерів про те, що Спостережна Рада Банку призначила його 

Головою Загальних Зборів, а Секретарем Загальних Зборів – Заступника директора 

Департаменту організації Банку, стратегії і PR Мацієвського В.М., а також про те, що на 

Загальних Зборах присутні: Головний бухгалтер банку – Лотоцький Василь Володимирович; 

В.о. Директора Департаменту внутрішнього аудиту Петрівська Олена Миронівна, Директор 

Департаменту планування і контролінгу – Кіркач Антон Євгенович.  

Також Крепак Д.Л. повідомив акціонерам, що призначена Спостережною Радою 

Реєстраційна комісія працювала в такому складі: 

Мацієвський В’ячеслав Миколайович – Голова Реєстраційної комісії, обраний 

членами реєстраційної комісії шляхом голосування; 

Члени Реєстраційної комісії: 

Багрій Назар Іванович – Начальник відділу по роботі з цінними паперами 

Департаменту казначейства ПАТ «КРЕДОБАНК»; 

Гапа Анна Андріївна – Головний спеціаліст депозитарного відділу Департаменту 

казначейства ПАТ «КРЕДОБАНК»; 

Матвійчук Микола Олегович – Старший спеціаліст відділу по роботі з цінними 

паперами Департаменту казначейства ПАТ «КРЕДОБАНК»; 

Мищишин Володимир Михайлович – Начальник депозитарного відділу Департаменту 

казначейства ПАТ «КРЕДОБАНК». 

Після представлення акціонерам Реєстраційної комісії Крепак Д.Л. запросив для 

оголошення результатів реєстрації Голову Реєстраційної комісії п. Мацієвського В.М. 

Мацієвський В.М. оголосив акціонерам, що реєстрація присутніх на Зборах акціонерів 

здійснювалась відповідно до переліку акціонерів, які мають право брати участь в Загальних 

зборах, складеного відповідно до статті 34 Закону України „Про акціонерні товариства” 

станом на 24.00 годину 23.04.2015р. (три робочі дні перед датою Загальних зборів). Голова 

Реєстраційної комісії також поінформував акціонерів про результати реєстрації:  

загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь 

у загальних зборах складає 6 878;  

загальна кількість голосів акціонерів-власників акцій товариства, які зареєструвалися 

для участі у загальних зборах, складає 191 076 138 674 простих акцій, з них 191 075 920 560 

або 99,66119% у загальній кількості акцій, що належать акціонерам, котрі уклали відповідні 

договори з депозитарними установами та, відповідно до п.10. Розділу VI Закону України 

«Про депозитарну систему України», враховуються при визначенні кворуму та при 

голосуванні в органах емітента. 

Мацієвський В.М. повідомив, що відмов акціонерам (їх представникам) у реєстрації 

для участі у зборах не було. За підсумками реєстрації відповідно до ст. 41 Закону України 

„Про акціонерні товариства” наявний кворум Загальних зборів.  

Мацієвський В.М., виконуючи функції Секретаря Загальних зборів, повідомив 

акціонерів та їх представників про порядок денний Річних Загальних Зборів, визначений 

рішенням Спостережної Ради Банку, що скликала Збори, а саме: 

1 Затвердження кількісного складу і вибори лічильної комісії. 
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2 Прийняття рішення стосовно затвердження звіту Ревізійної Комісії Банку про її 

діяльність у 2014 році; 

3 Прийняття рішення стосовно затвердження висновку Ревізійної Комісії Банку щодо 

річного фінансового звіту Банку за 2014 рік і звіту Правління про діяльність Банку у 

2014 році; 

4 Прийняття рішення стосовно затвердження звіту Спостережної Ради Банку про її 

діяльність у 2014 році разом з рекомендаціями для річних Загальних зборів акціонерів 

стосовно затвердження річного фінансового звіту Банку і звіту Правління про 

діяльність  ПАТ «КРЕДОБАНК» в 2014 році; 

5 Прийняття рішення стосовно затвердження звіту Правління про діяльність ПАТ 

«КРЕДОБАНК» у 2014 році; 

6 Прийняття рішення стосовно затвердження річного звіту ПАТ «КРЕДОБАНК» за 

2014 рік разом з висновком аудитора; 

7 Прийняття рішення стосовно затвердження консолідованого річного звіту ПАТ 

«КРЕДОБАНК» за 2014 рік разом з висновком аудитора; 

8 Прийняття рішення стосовно розподілу прибутку або покриття збитків ПАТ 

«КРЕДОБАНК»; 

9 Внесення змін та доповнень до Статуту ПАТ «КРЕДОБАНК». 

10 Внесення змін та доповнень до Положення про Спостережну Раду ПАТ 

«КРЕДОБАНК». 

11 Внесення змін та доповнень до Положення про Правління ПАТ «КРЕДОБАНК». 

12 Внесення змін та доповнень до Положення про Ревізійну Комісію ПАТ 

«КРЕДОБАНК». 

13 Зміни у складі Спостережної Ради ПАТ «КРЕДОБАНК». 

Мацієвський В.М. також повідомив, що акціонерам банку, відповідно до даних 

зведеного облікового реєстру власників акцій, складеного депозитарієм станом на 

10.03.2015р., було розіслано персональні повідомлення не пізніше 30 днів до дати 

проведення загальних зборів акціонерів. Повідомлення про скликання Річних загальних 

зборів акціонерів було також оприлюднено шляхом публікації в офіційному друкованому 

виданні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку Газеті „Бюлетень. Цінні 

папери України” від 26 березня 2015р. Повідомлення також було розміщено на вебсайті 

банку. Відповідно до Статті 38 Закону України „Про акціонерні товариства” та п. 5.4.2. 

Статуту банку кожен акціонер не пізніше ніж за 20 днів до проведення Загальних зборів мав 

право внести пропозиції щодо питань, включених до порядку денного. У зазначений термін 

жодних пропозицій від акціонерів не надходило. 

Крім того, акціонери мали можливість не пізніше ніж за 7 робочих днів подати свої 

пропозиції щодо кандидатів до складу Спостережної Ради банку. У вказаний період 

надійшли пропозиції від 2-х акціонерів, одному з яких було відмовлено у зв’язку із 

невідповідністю кандидата кваліфікаційним вимогам, встановленим Законом України «Про 

банки і банківську діяльність». 

 

Перше питання порядку денного «Затвердження кількісного складу і вибори Лічильної 

комісії» 

 

Мацієвський В.М. виніс на голосування наступний проект рішення:  

1. Річні Загальні збори Акціонерів визначають чотирьохособовий склад лічильної комісії 

Річних Загальних зборів.  

2. Рішення вступає в силу з дня його прийняття. 

Крепак Д.Л. оголосив, що у зв’язку з тим, що Лічильна комісія ще не обрана, 

підрахунок голосів по цьому питанню порядку денного, згідно рішення Спостережної Ради 

банку, здійснюватиме Секретар Загальних Зборів. 

Проведено голосування бюлетенями, які акціонери опускали в опечатану урну. 

Мацієвський В.М. здійснив підрахунок голосів та оголосив результати голосування: 
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За 191 075 175 685 голосів 99,9996% 

Проти немає голосів 0,0000% 

Утримались немає голосів 0,0000% 

Голоси недійсних бюлетенів немає голосів 0,0000% 

Голоси, що не приймалися до розрахунку 744 875 голосів 0,0004% 

з них, у зв"язку з тим, що: 
не зазначено жодного варіанту голосування 16 576 голосів 0,0000% 

зазначено кілька варіантів голосування немає голосів 0,0000% 

бюлетень зіпсовано немає голосів 0,0000% 

бюлетень не надано 728 299 голосів 0,0004% 

ВСЬОГО ГОЛОСІВ 191 075 920 560 голосів 100,00% 

 

Таким чином більшістю голосів прийнято наступне рішення: 

1. Річні Загальні збори Акціонерів визначають чотирьохособовий склад лічильної комісії 

Річних Загальних зборів.  

2. Рішення вступає в силу з дня його прийняття. 

Крепак Д.Л. оголосив запропонований Спостережною Радою перелік кандидатів до 

складу Лічильної комісії Загальних Зборів: 

А) Мацієвський В’ячеслав Миколайович – Директор Юридичного Департаменту ПАТ 

„КРЕДОБАНК”; 

В) Багрій Назар Іванович – Начальник відділу по роботі з цінними паперами 

Департаменту казначейства ПАТ „КРЕДОБАНК”; 

С) Гапа Анна Андріївна – Головний спеціаліст відділу по роботі з цінними паперами 

Департаменту казначейства ПАТ „КРЕДОБАНК”; 

D) Матвійчук Микола Олегович – Старший спеціаліст відділу по роботі з цінними 

паперами Департаменту казначейства ПАТ „КРЕДОБАНК”; 

E) Мищишин Володимир Михайлович – Начальник депозитарного відділу Департаменту 

казначейства ПАТ „КРЕДОБАНК”. 

Крепак Д.Л. поінформував, що інших пропозицій до складу Лічильної комісії від 

акціонерів не поступало. 

Проведено голосування бюлетенями, які акціонери опускали в опечатану урну. 

Мацієвський В.М. здійснив підрахунок голосів та оголосив результати голосування: 
за Мацієвського В’ячеслава Миколайовича 191 074 762 104 голосів 

за Багрія Назара Івановича 191 075 190 142 голосів 

за Гапу Анну Андріївну 191 072 995 689 голосів 

за Матвійчука Миколу Олеговича 191 071 931 407 голосів 

за Мищишина Володимира Михайловича 5 885 445 голосів 

Таким, чином більшістю голосів прийнято наступне рішення: 

1. Річні Загальні збори обирають членами лічильної комісії кандидатів, котрі набрали 

найбільшу кількість голосів, порівняно з іншими кандидатами: 

Мацієвського В’ячеслава Миколайовича; 

Багрія Назара Івановича; 

Гапу Анну Андріївну; 

Матвійчука Миколу Олеговича. 

2. Рішення вступає в силу з дня його прийняття. 

 

Друге питання порядку денного «Прийняття рішення стосовно затвердження звіту 

Ревізійної Комісії Банку про її діяльність у 2014 році» 

Крепак Д.Л. зазначив, що зі всіма звітами, висновками, проектами документів, які 

розглядаються та затверджуються на цих Річних Загальних Зборах, акціонери банку мали 

змогу ознайомитися у Відділі по роботі з цінними паперами Департаменту казначейства 

банку за адресою: м. Львів, вул. Сахарова, 78, кабінет 109, про що зазначалось у 

повідомленні про скликання зборів, у зв’язку з чим доповідачі ознайомлюватимуть 
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присутніх на зборах акціонерів лише з основними моментами звітів, що розглядатимуться на 

Загальних зборах.  

Петрівська О.М. представила Звіт Ревізійної Комісії Банку про її діяльність у 2014 

році. 

Мацієвський В.М. ставить на голосування проект рішення щодо затвердження Звіту 

Ревізійної Комісії Банку про її діяльність у 2014 році. 

1. Річні Загальні збори затверджують звіт Ревізійної комісії Банку про її діяльність у 

2014 р.  

2. Рішення вступає в силу з дня його прийняття. 

Проведено голосування бюлетенями, які акціонери опускали в опечатану урну. 

Підрахунок голосів здійснила Лічильна Комісія. 

Мацієвський В.М. оголошує результати голосування: 
За 191 068 801 692 голосів 99,9963% 

Проти 2 000 000 голосів 0,0010% 

Утримались 2 119 голосів 0,0000% 

Голоси недійсних бюлетенів немає голосів 0,0000% 

Голоси, що не приймалися до 
розрахунку 5 116 749 голосів 0,0027% 

з них, у зв"язку з тим, що: 
не зазначено жодного варіанту 
голосування немає голосів 0,0000% 

зазначено кілька варіантів 
голосування немає голосів 0,0000% 

бюлетень зіпсовано немає голосів 0,0000% 

бюлетень не надано 5 116 749 голосів 0,0027% 

ВСЬОГО ГОЛОСІВ 191 075 920 560 голосів 100,00% 
   

Таким чином прийнято наступне рішення: 

1. Річні Загальні збори затверджують звіт Ревізійної комісії Банку про її діяльність у 

2014 р.  

2. Рішення вступає в силу з дня його прийняття. 

 

Третє питання порядку денного «Прийняття рішення стосовно затвердження висновку 

Ревізійної Комісії Банку щодо річного фінансового звіту Банку за 2014 рік і звіту 

Правління про діяльність Банку у 2014 році» 

 

Петрівська О.М. ознайомила акціонерів з висновками Ревізійної Комісії Банку щодо 

річного фінансового звіту Банку за 2014 рік і звіту Правління про діяльність Банку у 2014 

році. 

Мацієвський В.М. ставить на голосування проект рішення щодо затвердження 

висновку Ревізійної комісії Банку до річного фінансового звіту Банку за 2014 рік і звіту 

Правління про діяльність Банку у 2014 році. 

1. Річні Загальні Збори затверджують висновок Ревізійної комісії Банку щодо річного 

фінансового звіту Банку за 2014 рік і звіту Правління про діяльність Банку у 2014 

році. 

2. Рішення вступає в силу з дня його прийняття. 

 

Проведено голосування бюлетенями, які акціонери опускали в опечатану урну. 

Підрахунок голосів здійснила Лічильна Комісія. 

Мацієвський В.М. оголошує результати голосування: 
За 191 068 373 634 голосів 99,9961% 

Проти немає голосів 0,0000% 

Утримались 2 430 177 голосів 0,0013% 

Голоси недійсних бюлетенів немає голосів 0,0000% 
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Голоси, що не приймалися до 
розрахунку 5 116 749 голосів 0,0027% 

з них, у зв"язку з тим, що: 
не зазначено жодного варіанту 
голосування немає голосів 0,0000% 

зазначено кілька варіантів 
голосування немає голосів 0,0000% 

бюлетень зіпсовано немає голосів 0,0000% 

бюлетень не надано 5 116 749 голосів 0,0027% 

ВСЬОГО ГОЛОСІВ 191 075 920 560 голосів 100,00% 

 

Таким чином прийнято наступне рішення: 

1. Річні Загальні Збори затверджують висновок Ревізійної комісії Банку щодо річного 

фінансового звіту Банку за 2014 рік і звіту Правління про діяльність Банку у 2014 

році. 

2. Рішення вступає в силу з дня його прийняття. 

 

Четверте питання порядку денного «Прийняття рішення стосовно затвердження звіту 

Спостережної Ради Банку про її діяльність у 2014 році разом з рекомендаціями для 

річних Загальних зборів акціонерів стосовно затвердження річного фінансового звіту 

Банку і звіту Правління про діяльність  ПАТ «КРЕДОБАНК» в 2014 році» 

 

Крепак Д.Л. ознайомив акціонерів зі звітом Спостережної Ради Банку про її діяльність 

у 2014 році та з рекомендаціями Спостережної Ради Банку для річних Загальних зборів 

акціонерів стосовно затвердження річного фінансового звіту Банку і звіту Правління про 

діяльність  ПАТ «КРЕДОБАНК» в 2014 році  

Мацієвський В.М. виніс на голосування наступний проект рішення  

1. Річні Загальні збори затверджують звіт Спостережної ради Банку про її діяльність у 

2014 році разом з рекомендаціями для річних Загальних зборів акціонерів стосовно 

затвердження річного фінансового звіту Банку за 2014 рік і звіту Правління про 

діяльність ПАТ  "КРЕДОБАНК" в 2014 році. 

2. Рішення вступає в силу з дня його прийняття. 

 

Проведено голосування бюлетенями, які акціонери опускали в опечатану урну. 

Підрахунок голосів здійснила Лічильна Комісія. 

Мацієвський В.М. оголошує результати голосування: 
За 191 068 407 058 голосів 99,9961% 

Проти немає голосів 0,0000% 

Утримались 2 380 177 голосів 0,0012% 

Голоси недійсних бюлетенів немає голосів 0,0000% 

Голоси, що не приймалися до 
розрахунку 5 133 325 голосів 0,0027% 

з них, у зв"язку з тим, що: 
не зазначено жодного варіанту 
голосування немає голосів 0,0000% 

зазначено кілька варіантів 
голосування немає голосів 0,0000% 

бюлетень зіпсовано немає голосів 0,0000% 

бюлетень не надано 5 133 325 голосів 0,0027% 

ВСЬОГО ГОЛОСІВ 191 075 920 560 голосів 100,00% 

 

Таким чином прийнято наступне рішення: 

1. Річні Загальні збори затверджують звіт Спостережної ради Банку про її діяльність у 

2014 році разом з рекомендаціями для річних Загальних зборів акціонерів стосовно  
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затвердження річного фінансового звіту Банку за 2014 рік і звіту Правління про 

діяльність ПАТ  "КРЕДОБАНК" у 2014 році. 

2. Рішення вступає в силу з дня його прийняття. 

 

П’яте питання порядку денного «Прийняття рішення стосовно затвердження звіту 

Правління про діяльність ПАТ «КРЕДОБАНК» у 2014 році» 

Крепак Д.Л. представив акціонерам Звіт Правління про діяльність ПАТ 

«КРЕДОБАНК» у 2014 році.  

Мацієвський В.М. виніс на голосування наступний проект рішення щодо 

затвердження звіту Правління про діяльність Банку у 2014 р. 

1. Річні Загальні збори затверджують звіт Правління про діяльність ПАТ  

"КРЕДОБАНК" у 2014 р. 

2. Рішення вступає в силу з дня його прийняття. 

Проведено голосування бюлетенями, які акціонери опускали в опечатану урну. 

Підрахунок голосів здійснила Лічильна Комісія. 

Мацієвський В.М. оголошує результати голосування: 
За 191 068 303 447 голосів 99,9960% 

Проти 118 068 голосів 0,0001% 

Утримались 2 382 296 голосів 0,0012% 

Голоси недійсних бюлетенів немає голосів 0,0000% 

Голоси, що не приймалися до 
розрахунку 5 116 749 голосів 0,0027% 

з них, у зв"язку з тим, що: 
не зазначено жодного варіанту 
голосування немає голосів 0,0000% 

зазначено кілька варіантів 
голосування немає голосів 0,0000% 

бюлетень зіпсовано немає голосів 0,0000% 

бюлетень не надано 5 116 749 голосів 0,0027% 

ВСЬОГО ГОЛОСІВ 191 075 920 560 голосів 100,00% 

 

Таким чином прийнято наступне рішення: 

1. Річні Загальні збори затверджують звіт Правління про діяльність Банку у 2014 р. 

2. Рішення вступає в силу з дня його прийняття. 

 

Шосте питання порядку денного «Прийняття рішення стосовно затвердження річного 

звіту ПАТ «КРЕДОБАНК» за 2014 рік разом з висновком аудитора» 

Лотоцький В.В. ознайомив акціонерів з основними аспектами річного звіту ПАТ 

«КРЕДОБАНК» за 2014 рік, а також з висновком ТОВ Аудиторська компанія 

"ПрайсвотерхаусКуперс(Аудит)". Крім того, він повідомив, що враховуючи позитивний 

висновок аудиторської  фірми, заходи за  результатами цього  висновку не розроблялись і не  

виносяться на розгляд цих загальних зборів акціонерів.  

Мацієвський В.М. виніс на голосування наступний проект рішення:  

1. Річні Загальні Збори Акціонерів затверджують річний звіт ПАТ «КРЕДОБАНК» за 

2014 рік разом з висновком аудитора ТОВ Аудиторська компанія 

"ПрайсвотерхаусКуперс(Аудит)", у яких вказано: 

- валюта балансу –  5 812,4 млн. грн., 

- чистий збиток  –  181,2 млн. грн. 

2. Рішення вступає в силу з дня його прийняття. 

 

Проведено голосування бюлетенями, які акціонери опускали в опечатану урну. 

Підрахунок голосів здійснила Лічильна Комісія. 

Мацієвський В.М. оголошує результати голосування: 
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За 191 068 369 145 голосів 99,9960% 

Проти 52 370 голосів 0,0000% 

Утримались 2 382 296 голосів 0,0012% 

Голоси недійсних бюлетенів немає голосів 0,0000% 

Голоси, що не приймалися до 
розрахунку 5 116 749 голосів 0,0027% 

з них, у зв"язку з тим, що: 
не зазначено жодного варіанту 
голосування немає голосів 0,0000% 

зазначено кілька варіантів 
голосування немає голосів 0,0000% 

бюлетень зіпсовано немає голосів 0,0000% 

бюлетень не надано 5 116 749 голосів 0,0027% 

ВСЬОГО ГОЛОСІВ 191 075 920 560 голосів 100,00% 

 

Таким чином прийнято наступне рішення: 

1. Річні Загальні Збори Акціонерів затверджують річний звіт ПАТ «КРЕДОБАНК» за 

2014 рік разом з висновком аудитора ТОВ Аудиторська компанія 

"ПрайсвотерхаусКуперс(Аудит)", у яких вказано: 

- валюта балансу –  5 812,4 млн. грн., 

- чистий збиток  –  181,2 млн. грн. 

2. Рішення вступає в силу з дня його прийняття. 

 

Сьоме питання порядку денного «Прийняття рішення стосовно затвердження 

консолідованого річного звіту ПАТ «КРЕДОБАНК» за 2014 рік разом з висновком 

аудитора» 

Лотоцький В.В. ознайомив акціонерів з основними аспектами консолідованого 

річного звіту ПАТ «КРЕДОБАНК» за 2014 рік разом з висновком аудитора. Крім того, він 

повідомив, що враховуючи позитивний висновок аудиторської  фірми, заходи за  

результатами цього  висновку не розроблялись і не  виносяться на розгляд цих загальних 

зборів акціонерів. 

Мацієвський В.М. виніс на голосування наступний проект рішення: 

1. Річні Загальні збори акціонерів затверджують консолідований річний звіт ПАТ 

«КРЕДОБАНК» за 2014 рік разом з висновком аудитора ТОВ Аудиторська компанія 

"ПрайсвотерхаусКуперс(Аудит)", у яких вказано: 

- валюта балансу – 6 014,9 млн. грн., 

- чистий збиток – 285,2 млн. грн. 

2. Рішення вступає в силу з дня його прийняття. 

Проведено голосування бюлетенями, які акціонери опускали в опечатану урну. 

Підрахунок голосів здійснила Лічильна Комісія. 

Мацієвський В.М. оголошує результати голосування: 
За 191 063 915 433 голосів 99,9937% 

Проти 2 432 547 голосів 0,0013% 

Утримались 2 119 голосів 0,0000% 

Голоси недійсних бюлетенів немає голосів 0,0000% 

Голоси, що не приймалися до 
розрахунку 9 570 461 голосів 0,0050% 

з них, у зв"язку з тим, що: 
не зазначено жодного варіанту 
голосування немає голосів 0,0000% 

зазначено кілька варіантів 
голосування немає голосів 0,0000% 

бюлетень зіпсовано немає голосів 0,0000% 

бюлетень не надано 9 570 461 голосів 0,0050% 

ВСЬОГО ГОЛОСІВ 191 075 920 560 голосів 100,00% 
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Таким чином прийнято наступне рішення: 

1. Річні Загальні збори акціонерів затверджують консолідований річний звіт ПАТ 

«КРЕДОБАНК» за 2014 рік разом з висновком аудитора ТОВ Аудиторська компанія 

"ПрайсвотерхаусКуперс(Аудит)", у яких вказано: 

- валюта балансу – 6 014,9 млн. грн., 

- чистий збиток – 285,2 млн. грн. 

2. Рішення вступає в силу з дня його прийняття. 

 

Восьме питання порядку денного «Прийняття рішення стосовно розподілу прибутку 

або покриття збитків ПАТ «КРЕДОБАНК» 

Лотоцький В.В. пояснив акціонерам наявність чистого прибутку до розподілу при 

вищезазначеному чистому збитку, що фігурує у фінансовій звітності ПАТ «КРЕДОБАНК»: 

різниця виникає в основному у зв’язку із отриманням безповоротної фінансової допомоги від 

РКО ВР в сумі більше 6 млн. доларів США, котра за міжнародними стандартами звітності не 

включається до доходів банку, а також у зв’язку із доформуванням резервів за міжнародними 

стандартами. 

Мацієвський В.М. виніс на голосування наступний проект рішення щодо розподілу 

прибутку або покриття збитків ПАТ «КРЕДОБАНК» 

1. Річні Загальні збори акціонерів затверджують отриманий ПАТ «КРЕДОБАНК» у 

2014 році обліковий чистий прибуток в сумі 23 416 192,70 грн. та постановляють 

направити його на покриття збитків попередніх періодів.  

2. Рішення вступає в силу з дня його прийняття. 

Проведено голосування бюлетенями, які акціонери опускали в опечатану урну. 

Підрахунок голосів здійснила Лічильна Комісія. 

Мацієвський В.М. оголошує результати голосування: 

 
За 191 063 854 244 голосів 99,9937% 

Проти 2 413 581 голосів 0,0013% 

Утримались 16 576 голосів 0,0000% 

Голоси недійсних бюлетенів немає голосів 0,0000% 

Голоси, що не приймалися до 
розрахунку 9 636 159 голосів 0,0050% 

з них, у зв"язку з тим, що: 
не зазначено жодного варіанту 
голосування немає голосів 0,0000% 

зазначено кілька варіантів 
голосування немає голосів 0,0000% 

бюлетень зіпсовано немає голосів 0,0000% 

бюлетень не надано 9 636 159 голосів 0,0050% 

ВСЬОГО ГОЛОСІВ 191 075 920 560 голосів 100,00% 

 

Таким чином прийнято наступне рішення: 

1. Річні Загальні збори акціонерів затверджують отриманий ПАТ «КРЕДОБАНК» у 2014 

році обліковий чистий прибуток в сумі 23 416 192,70 грн. та постановляють направити 

його на покриття збитків попередніх періодів. 

2. Рішення вступає в силу з дня його прийняття. 

 

Дев’яте питання порядку денного «Внесення змін та доповнень до Статуту ПАТ 

«КРЕДОБАНК» 

Крепак Д.Л. повідомив акціонерам, що зміни до Статуту Банку та інших нормативних 

документів вносяться в основному у зв’язку зі змінами у законодавстві України та запросив 

п. Мацієвського В.М. ознайомити акціонерів із суттю цих змін. 

Мацієвський В.М. зазначив, що в січні 2015 року вступили в силу зміни до Закону 

України «Про банки і банківську діяльність» зміни є суттєвими щодо компетенції і 
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повноважень органів управління банку, зокрема зміни до закону розширили повноваження 

Спостережної Ради, також відтепер у складі Спостережної Ради обов’язково повинно бути не 

менш як 25% незалежних членів Спостережної Ради. Крім того підвищилась 

відповідальність служби внутрішнього аудиту за проведення перевірок діяльності 

підрозділів банку. Відповідно до вищезазначених змін було підготовлено проекти змін до 

внутрішніх нормативних документів банку, котрі й пропонуються для затвердження 

Загальним зборам. 

Мацієвський В.М. виніс на голосування наступний проект рішення: 

1. Внести зміни та доповнення до Статуту ПАТ «КРЕДОБАНК». 

2. Зобов’язати Правління ПАТ «КРЕДОБАНК» забезпечити державну 

реєстрацію змін та доповнень до статуту. 

3. Рішення вступає в силу з дня його прийняття, зміни та доповнення до 

Статуту вступають в дію з дня їх державної реєстрації. 

Проведено голосування бюлетенями, які акціонери опускали в опечатану урну. 

Підрахунок голосів здійснила Лічильна Комісія. 

Мацієвський В.М. оголошує результати голосування: 

 
За 191 063 768 450 голосів 99,9936% 

Проти 2 380 177 голосів 0,0012% 

Утримались 83 404 голосів 0,0000% 

Голоси недійсних бюлетенів немає голосів 0,0000% 

Голоси, що не приймалися до 
розрахунку 9 688 529 голосів 0,0051% 

з них, у зв"язку з тим, що: 
не зазначено жодного варіанту 
голосування немає голосів 0,0000% 

зазначено кілька варіантів 
голосування немає голосів 0,0000% 

бюлетень зіпсовано немає голосів 0,0000% 

бюлетень не надано 9 688 529 голосів 0,0051% 

ВСЬОГО ГОЛОСІВ 191 075 920 560 голосів 100,00% 

Таким чином прийнято наступне рішення: 

1. Внести зміни та доповнення до Статуту ПАТ «КРЕДОБАНК». 

2. Зобов’язати Правління ПАТ «КРЕДОБАНК» забезпечити державну реєстрацію змін 

та доповнень до статуту. 

3. Рішення вступає в силу з дня його прийняття, зміни та доповнення до Статуту 

вступають в дію з дня їх державної реєстрації. 

 

 

Десяте питання порядку денного «Внесення змін та доповнень до Положення про 

Спостережну Раду ПАТ «КРЕДОБАНК» 

Мацієвський В.М. поінформував акціонерів, що зміни до Положення обумовлені 

змінами у законодавстві та змінами до статуту, котрі щойно були схвалені Загальними 

зборами та ознайомив акціонерів із текстом змін. 

Мацієвський В.М. виніс на голосування наступний проект рішення: 

1. Внести зміни та доповнення до Положення про Спостережну Раду ПАТ 

«КРЕДОБАНК». 

2. Рішення вступає в силу з дня його прийняття. 

Проведено голосування бюлетенями, які акціонери опускали в опечатану урну. 

Підрахунок голосів здійснила Лічильна Комісія. 

Мацієвський В.М. оголошує результати голосування: 
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За 191 063 849 735 голосів 99,9937% 

Проти 2 380 177 голосів 0,0012% 

Утримались 2 119 голосів 0,0000% 

Голоси недійсних бюлетенів немає голосів 0,0000% 

Голоси, що не приймалися до 
розрахунку 9 688 529 голосів 0,0051% 

з них, у зв"язку з тим, що: 
не зазначено жодного варіанту 
голосування немає голосів 0,0000% 

зазначено кілька варіантів 
голосування немає голосів 0,0000% 

бюлетень зіпсовано немає голосів 0,0000% 

бюлетень не надано 9 688 529 голосів 0,0051% 

ВСЬОГО ГОЛОСІВ 191 075 920 560 голосів 100,00% 

Таким чином прийнято наступне рішення: 

1. Внести зміни та доповнення до Положення про Спостережну Раду ПАТ 

«КРЕДОБАНК». 

2. Рішення вступає в силу з дня його прийняття. 

 

 

Одинадцяте питання порядку денного «Внесення змін та доповнень до 

Положення про Правління ПАТ «КРЕДОБАНК» 

 

Мацієвський В.М. ознайомив акціонерів із змінами до Положення та виніс на 

голосування наступний проект рішення: 

1. Внести зміни та доповнення до Положення про Правління ПАТ «КРЕДОБАНК». 

2. Рішення вступає в силу з дня його прийняття. 

Проведено голосування бюлетенями, які акціонери опускали в опечатану урну. 

Підрахунок голосів здійснила Лічильна Комісія. 

Мацієвський В.М. оголошує результати голосування: 

 
За 191 063 849 735 голосів 99,9937% 

Проти немає голосів 0,0000% 

Утримались 2 382 296 голосів 0,0012% 

Голоси недійсних бюлетенів немає голосів 0,0000% 

Голоси, що не приймалися до 
розрахунку 9 688 529 голосів 0,0051% 

з них, у зв"язку з тим, що: 
не зазначено жодного варіанту 
голосування немає голосів 0,0000% 

зазначено кілька варіантів 
голосування немає голосів 0,0000% 

бюлетень зіпсовано немає голосів 0,0000% 

бюлетень не надано 9 688 529 голосів 0,0051% 

ВСЬОГО ГОЛОСІВ 191 075 920 560 голосів 100,00% 

 

Таким чином прийнято наступне рішення: 

1. Внести зміни та доповнення до Положення про Правління ПАТ «КРЕДОБАНК». 

2. Рішення вступає в силу з дня його прийняття. 

 

Дванадцяте питання порядку денного «Внесення змін та доповнень до 

Положення про Ревізійну Комісію ПАТ «КРЕДОБАНК» 

 

Мацієвський В.М. ознайомив акціонерів із змінами до Положення та виніс на 

голосування наступний проект рішення: 
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1. Внести зміни та доповнення до Положення про Ревізійну Комісію ПАТ 

«КРЕДОБАНК». 

2. Рішення вступає в силу з дня його прийняття. 

Проведено голосування бюлетенями, які акціонери опускали в опечатану урну. 

Підрахунок голосів здійснила Лічильна Комісія. 

Мацієвський В.М. оголошує результати голосування: 

 
За 191 063 847 635 голосів 99,9937% 

Проти немає голосів 0,0000% 

Утримались 2 382 296 голосів 0,0012% 

Голоси недійсних бюлетенів немає голосів 0,0000% 

Голоси, що не приймалися до 
розрахунку 9 690 629 голосів 0,0051% 

з них, у зв"язку з тим, що: 
не зазначено жодного варіанту 
голосування немає голосів 0,0000% 

зазначено кілька варіантів 
голосування немає голосів 0,0000% 

бюлетень зіпсовано немає голосів 0,0000% 

бюлетень не надано 9 690 629 голосів 0,0051% 

ВСЬОГО ГОЛОСІВ 191 075 920 560 голосів 100,00% 

Таким чином прийнято наступне рішення: 

1. Внести зміни та доповнення до Положення про Ревізійну Комісію ПАТ 

«КРЕДОБАНК». 

2. Рішення вступає в силу з дня його прийняття. 

 

 

Тринадцяте питання порядку денного «Зміни у складі Спостережної Ради ПАТ 

«КРЕДОБАНК» 

Мацієвський В.М. звернув увагу акціонерів на те, що прийняття рішень по цьому 

питанню порядку денного передбачає кумулятивне голосування, інструкції зі здійснення 

такого голосування наведені на самому бюлетені, котрий є двохстороннім. Нагадав, що у 

випадку якщо комусь з акціонерів не зрозумілий порядок голосування, вони можуть 

звернутися до членів Лічильної комісії.  

Мацієвський В.М. також повідомив, що для обрання нових членів Спостережної Ради, 

згідно чинного законодавства та Статуту банку спочатку необхідно  відкликати всіх дійсних 

членів цього органу банку, далі встановити кількість членів Спостережної Ради, потім 

відбувається кумулятивне голосування з обрання членів Ради, далі приймається рішення 

щодо укладання з членами Ради відповідних договорів і обирається Голова Ради та його 

заступник.  

Він зазначив, що коротка інформація стосовно запропонованих членів Спостережної 

Ради міститься у бюлетенях, шестеро із запропонованих кандидатів є представниками 

власника істотної участі банку – PKO BP SA, двоє – п. Чухрай Н.І. та п. Кльоба Л.Г. не 

пов’язані з банком та PKO BP SA, не мають у власності акцій банку,  тобто є незалежними 

кандидатами до Спостережної Ради, займаються науковою та викладацькою роботою та 

виніс на розгляд Зборів проект першого рішення з тринадцятого питання порядку денного: 

1. Річні Загальні збори акціонерів відкликають всіх членів Спостережної Ради. 

2. Рішення вступає в силу з моменту його прийняття. 

Проведено голосування бюлетенями, які акціонери опускали в опечатану урну. 

Підрахунок голосів здійснила Лічильна Комісія. 

Мацієвський В.М. оголошує результати голосування: 

 
За 191 063 851 854 голосів 99,9937% 

Проти немає голосів 0,0000% 
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Утримались 2 380 177 голосів 0,0012% 

Голоси недійсних бюлетенів немає голосів 0,0000% 

Голоси, що не приймалися до 
розрахунку 9 688 529 голосів 0,0051% 

з них, у зв"язку з тим, що: 
не зазначено жодного варіанту 
голосування немає голосів 0,0000% 

зазначено кілька варіантів 
голосування немає голосів 0,0000% 

бюлетень зіпсовано немає голосів 0,0000% 

бюлетень не надано 9 688 529 голосів 0,0051% 

ВСЬОГО ГОЛОСІВ 191 075 920 560 голосів 100,00% 

 

Таким чином прийнято наступне рішення: 

1. Річні Загальні збори акціонерів відкликають всіх членів Спостережної Ради. 

2. Рішення вступає в силу з моменту його прийняття. 

 

Мацієвський В.М. виніс на голосування наступний проект рішення щодо визначення 

кількісного складу членів Спостережної Ради: 

1. Річні Загальні збори акціонерів визначають восьмиособовий склад Спостережної 

Ради.  

2. Рішення вступає в силу з моменту його прийняття 

Проведено голосування бюлетенями, які акціонери опускали в опечатану урну. 

Підрахунок голосів здійснила Лічильна Комісія. 

Мацієвський В.М. оголошує результати голосування:  
За 191 063 851 854 голосів 99,9937% 

Проти 2 380 177 голосів 0,0012% 

Утримались немає голосів 0,0000% 

Голоси недійсних бюлетенів немає голосів 0,0000% 

Голоси, що не приймалися до 
розрахунку 9 688 529 голосів 0,0051% 

з них, у зв"язку з тим, що: 
не зазначено жодного варіанту 
голосування немає голосів 0,0000% 

зазначено кілька варіантів 
голосування немає голосів 0,0000% 

бюлетень зіпсовано немає голосів 0,0000% 

бюлетень не надано 9 688 529 голосів 0,0051% 

ВСЬОГО ГОЛОСІВ 191 075 920 560 голосів 100,00% 

 

Мацієвський В.М. запросив акціонерів до кумулятивного голосування для обрання з-

поміж кандидатів членів Спостережної Ради. 

Проведено голосування бюлетенями, які акціонери опускали в опечатану урну. 

Підрахунок голосів здійснила Лічильна комісія. 

За результатами кумулятивного голосування по обранню членів Спостережної Ради, 

голоси акціонерів розподілилися наступним чином: 

Якуб Папєрскі 191 063 560 948 голосів, 

Яцек Обленковскі 191 063 560 948 голосів, 

Павел Борис 191 063 560 948 голосів, 

Марцін Мош 191 063 560 948 голосів, 

Марек Щесняк 191 063 560 948 голосів, 

Маґдалєна Косьміцка 191 063 560 948 голосів, 

Чухрай Наталія Іванівна 191 063 843 556 голосів, 

Кльоба Лев Гнатович 191 063 661 228 голосів. 
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Голоси недійсних бюлетенів та бюлетенів які не приймалися до  розрахунку - 439 120. 

Голоси дійсних та правильно заповнених бюлетенів, що не були віддані за жодного 

кандидата - 98 054 888. 

Загальна кількість голосів акціонерів -1 528 607 364 480. 

Таким чином прийнято наступне рішення:  

1. В результаті кумулятивного голосування Річні загальні збори Акціонерів обрали до складу 

Спостережної Ради строком на 3 (три) роки, тобто до 29.04.2018р. кандидатів, котрі отримали 

найбільшу кількість голосів: 

Якуб Папєрскі 

  Яцек Обленковскі 

  Павел Борис 

  Марцін Мош 

  Марек Щесняк 

  Маґдалєна Косьміцка 

  Чухрай Наталія Іванівна 

  Кльоба Лев Гнатович 

  2. Рішення вступає в силу з дня і години його прийняття. 

 

Мацієвський В.М. виніс на голосування наступний проект рішення щодо укладання 

договорів з Членами Спостережної Ради: 

1. Річні Загальні збори затверджують укладання з членами Спостережної Ради ПАТ 

«КРЕДОБАНК» цивільно-правових договорів на наступних умовах:  

- Члени Спостережної Ради, діючи колегіально, захищають права акціонерів, а також 

здійснюють контроль і регулювання діяльності Правління ПАТ «КРЕДОБАНК» відповідно 

до українського законодавства, норм Статуту та Положення про Спостережну Раду ПАТ 

„КРЕДОБАНК”.  

- Члени Спостережної Ради виконують свої функції безоплатно, крім незалежних 

членів Спостережної Ради, яким компенсуються витрати на переїзд та проживання, пов’язані 

із участю в засіданнях Спостережної Ради, а також виплачується винагорода в розмірі: 

4000 грн. – за участь у розгляді і прийнятті рішень на кожному засіданні 

Спостережної Ради, в якому незалежний член Спостережної  Ради брав участь та голосував, 

у т.ч. при проведенні засідання Спостережної Ради у формі телеконференції; 

1000 грн. – за участь у кожному засіданні комітету Спостережної Ради, в якому 

незалежний член Спостережної  Ради брав участь, у т.ч. при проведенні засідання у формі 

телеконференції; 

1000 грн. – за кожне розглянуте та проголосоване незалежним Членом Спостережної  

Ради рішення, яке приймалось шляхом проведення заочного голосування (прийняття 

рішення у робочому порядку). 

2. Річні Загальні Збори доручають Польському акціонерному банку „Загальна ощадна 

каса” (PKO BP SA) укласти від імені ПАТ „КРЕДОБАНК” договори з Членами Спостережної 

Ради  ПАТ „КРЕДОБАНК”. 

3. Рішення вступає в силу з дня його прийняття. 

Проведено голосування бюлетенями, які акціонери опускали в опечатану урну. 

Підрахунок голосів здійснила Лічильна Комісія. 

 
За 191 063 785 278 голосів 99,9936% 

Проти 2 430 177 голосів 0,0013% 

Утримались 16 576 голосів 0,0000% 

Голоси недійсних бюлетенів немає голосів 0,0000% 

Голоси, що не приймалися до 
розрахунку 9 688 529 голосів 0,0051% 
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з них, у зв"язку з тим, що: 
не зазначено жодного варіанту 
голосування немає голосів 0,0000% 

зазначено кілька варіантів 
голосування немає голосів 0,0000% 

бюлетень зіпсовано немає голосів 0,0000% 

бюлетень не надано 9 688 529 голосів 0,0051% 

ВСЬОГО ГОЛОСІВ 191 075 920 560 голосів 100,00% 

Таким чином прийнято наступне рішення: 

1. Річні Загальні збори затверджують укладання з членами Спостережної Ради ПАТ 

«КРЕДОБАНК» цивільно-правових договорів на наступних умовах:  

- Члени Спостережної Ради діючи колегіально, захищають права акціонерів, а також 

здійснюють контроль і регулювання діяльності Правління ПАТ «КРЕДОБАНК» відповідно 

до українського законодавства, норм Статуту та Положення про Спостережну Раду ПАТ 

„КРЕДОБАНК”.  

- Члени Спостережної Ради виконують свої функції безоплатно, крім незалежних 

членів Спостережної Ради, яким компенсуються витрати на переїзд та проживання, пов’язані 

із участю в засіданнях Спостережної Ради, а також виплачується винагорода в розмірі: 

4000 грн. – за участь у розгляді і прийнятті рішень на кожному засіданні 

Спостережної Ради, в якому незалежний член Спостережної  Ради брав участь та голосував, 

у т.ч. при проведенні засідання Спостережної Ради у формі телеконференції; 

1000 грн. – за участь у кожному засіданні комітету Спостережної Ради, в якому 

незалежний член Спостережної  Ради брав участь, у т.ч. при проведенні засідання у формі 

телеконференції; 

1000 грн. – за кожне розглянуте та проголосоване незалежним Членом Спостережної  

Ради рішення, яке приймалось шляхом проведення заочного голосування (прийняття 

рішення у робочому порядку). 

2. Річні Загальні Збори доручають Польському акціонерному банку „Загальна ощадна 

каса” (PKO BP SA) укласти від імені ПАТ „КРЕДОБАНК” договори з Членами Спостережної 

Ради ї ПАТ „КРЕДОБАНК”. 

3. Рішення вступає в силу з дня його прийняття. 

 

Мацієвський В.М. виніс на голосування наступний проект рішення щодо обрання 

Голови Спостережної Ради: 

1. Річні Загальні збори акціонерів обирають Головою Спостережної Ради Якуба 

Папєрскі.   

2. Рішення вступає в силу з моменту його прийняття. 

Проведено голосування бюлетенями, які акціонери опускали в опечатану урну. 

Підрахунок голосів здійснила Лічильна Комісія. 

Мацієвський В.М. оголошує результати голосування: 

 
За 191 063 818 450 голосів 99,9937% 

Проти 31 285 голосів 0,0000% 

Утримались 2 382 296 голосів 0,0012% 

Голоси недійсних бюлетенів немає голосів 0,0000% 

Голоси, що не приймалися до 
розрахунку 9 688 529 голосів 0,0051% 

з них, у зв"язку з тим, що: 
не зазначено жодного варіанту 
голосування немає голосів 0,0000% 

зазначено кілька варіантів 
голосування немає голосів 0,0000% 

бюлетень зіпсовано немає голосів 0,0000% 

бюлетень не надано 9 688 529 голосів 0,0051% 

ВСЬОГО ГОЛОСІВ 191 075 920 560 голосів 100,00% 
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Мацієвський В.М. виніс на голосування наступний проект рішення щодо  обрання 

Заступника Голови Спостережної Ради: 

1. Річні Загальні збори акціонерів обирають Заступником Голови Спостережної Ради 

Яцека Обленовскі.   

2. Рішення вступає в силу з моменту його прийняття. 

Проведено голосування бюлетенями, які акціонери опускали в опечатану урну. 

Підрахунок голосів здійснила Лічильна Комісія. 

Мацієвський В.М. оголошує результати голосування: 

 
За 191 063 818 450 голосів 99,9937% 

Проти 31 285 голосів 0,0000% 

Утримались 2 382 296 голосів 0,0012% 

Голоси недійсних бюлетенів немає голосів 0,0000% 

Голоси, що не приймалися до 
розрахунку 9 688 529 голосів 0,0051% 

з них, у зв"язку з тим, що: 
не зазначено жодного варіанту 
голосування немає голосів 0,0000% 

зазначено кілька варіантів 
голосування немає голосів 0,0000% 

бюлетень зіпсовано немає голосів 0,0000% 

бюлетень не надано 9 688 529 голосів 0,0051% 

ВСЬОГО ГОЛОСІВ 191 075 920 560 голосів 100,00% 

 

Крепак Д.Л. повідомив, що порядок денний загальних зборів акціонерів вичерпано, та 

оголосив засідання Річних Загальних зборів акціонерів ПАТ „КРЕДОБАНК” закритим. 

 

 

Голова Загальних зборів      ____________ Крепак Д.Л. 

 

Секретар Загальних зборів  ____________ Мацієвський В.М. 
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Перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах 29.04.2015 р. 

№ п/п 
Прізвище, ім’я, по батькові або назва 

акціонера 

Кількість 

належних 

акціонеру 

акцій 

Кількість 

акцій, що 

беруться до 

розрахунку 

при визначенні 

кворуму та 

голосуванні 

Відсоток у 

загальній 

кількості акцій, 

що беруться до 

розрахунку 

при визначенні 

кворуму та 

голосуванні 

Зареєструвався 

особисто/ 

зареєструвався 

представник 

1 
Польський акціонерний банк 

"Загальна Ощадна Каса" (РКО ВР 

SA) 191063171008 191063171008 99,6545% 

Представник за 

довіреністю Пьотр 

Фрелєк 

2 Багрій Назар Іванович  2100 2100 0,0000% особисто 

3 Баран Анастасія Максимівна  65698 65698 0,0000% особисто 

4 Бардин Пелагея Андріївна  1068 0 0,0000% особисто 

5 Бодак Андрій Васильович  287140 287140 0,0001% особисто 

6 Горох Уляна Миколаївна  54890 54890 0,0000% особисто 

7 Завойко Євген Іванович  22419 0 0,0000% особисто 

8 Засадний Богдан Стефанович  3502553 3502553 0,0018% особисто 

9 Карук Анатолій Іванович  728298 728298 0,0004% особисто 

10 Козаровський Тарас Васильович  50000 50000 0,0000% особисто 

11 Котис Любов Володимирівна  8787 0 0,0000% особисто 

12 Лозинський Орест Миколайович  31285 31285 0,0000% особисто 

13 Лозовий Орест Михайлович  79719 0 0,0000% особисто 

14 Лотоцька Галина Василівна  136036 136036 0,0001% особисто 

15 Макаревич Тадей Тадейович  265 0 0,0000% особисто 

16 
Мацієвський В'ячеслав 

Миколайович  100700 100700 0,0001% 
особисто 

17 Мельник Ірина Володимирівна  2119 2119 0,0000% особисто 

18 Пелипенко Ольга Іванівна  16576 16576 0,0000% особисто 

19 Союшкін Павло Іванович  75561 0 0,0000% особисто 

20 
Товариство з обмеженою 

відповідальністю "АРМАДА 

КАПІТАЛ"  2000000 2000000 0,0010% 

Директор, що діє на 

підставі Статуту  

21 
Товариство з обмеженою 

відповідальністю "РОЯЛ 

КАПІТАЛ"  380177 380177 0,0002% 

Директор, що діє на 

підставі Статуту 

22 Удалов Валерій Олексійович  1 1 0,0000% особисто 

23 Улан Лариса Василівна  52370 52370 0,0000% особисто 

24 Фаюра Петро Сергійович  1129715 1129715 0,0006% особисто 

25 Чала Ольга Павлівна  30295 0 0,0000% особисто 

26 Чмир Ірина Григорівна  951159 951159 0,0005% особисто 

27 Чорний Володимир Михайлович  3258735 3258735 0,0017% особисто 

 Разом: 191 076 138 674 191 075 920 560 99,6613% Х 

 

 

Голова Реєстраційної комісії       Мацієвський В.М. 


