ПРОТОКОЛ
Загальних зборів акціонерів
Публічного акціонерного товариства
Туристично-готельний комплекс «Дністер»
Місце проведення Загальних зборів - м. Львів, вул.Матейка,6, 1 поверх ,в приміщенні конференц залу
Дата проведення Загальних зборів – 13 квітня 2012 року.
Час початку реєстрації 0900 годин;
Час закінчення реєстрації - 0945 годин;
Час початку зборів
1000 годин.
На дату складання реєстру акціонерів кількість власників у зведеному обліковому реєстрі станом на
09 квітня 2012 року складає 3 454 особи, які володіють 62 893 085 штук простих іменних акцій, що
складає 100% статутного капіталу. Статутний капітал акціонерного товариства складає 100 000 005,15
грн. (сто мільйонів п’ять гривень 15 копійок). Акціонери, що включені до реєстру акціонерів, мають
право брати участь у Загальних зборах акціонерів з усіх питань компетенції Загальних зборів.
Загальні збори акціонерів ПАТ ТГК «Дністер» (далі – Товариство) розпочав представник
акціонера – юридичної особи Sensarise holdings Соловйов Ю.Ю. у відповідності до рішення, прийнятого
Наглядовою радою Товариства 15.02.12 р. (Протокол №48), який після привітання акціонерів та
представників акціонерів, доповів про те, що Загальні збори акціонерів були скликані та проводяться у
рамках Закону України «Про акціонерні товариства» (далі –Закон) та діючого Статуту Товариства.
На засіданні Наглядової ради Товариства (Протокол №48 від 15.02.12) були прийняті всі необхідні
рішення, які стосуються скликання та проведення сьогоднішніх Загальних зборів акціонерів, а саме:
затверджено порядок денний Загальних зборів, прийнято рішення про дату проведення;
визначено дату складання переліку акціонерів, які мають право бути повідомлені про проведення
Загальних зборів та мають право на участь у загальних зборах;
прийнято рішення про розсилку письмових повідомлень про проведення Загальних зборів; про
обрання Голови Загальних зборів та Секретаря Загальних зборів; про призначення реєстраційної
комісії;
затверджено проекти рішень до питань порядку денного Загальних зборів;
затверджено форму та текст бюлетеня для голосування;
затверджено перелік матеріалів та порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони
можуть ознайомитись під час підготовки до Загальних зборів.
Письмові повідомлення про проведення загальних зборів та їх порядок денний Товариства розіслані
акціонерам, які зазначені у Зведеному обліковому реєстрі власників цінних паперів станом на 10.02.12 р.,
у відповідності до Закону листами з описом вкладення та повідомленням про вручення.
На засіданні Наглядової ради Товариства (Протокол №48 від 15.02.12 р.) було вирішено призначити
Реєстраційну комісію Загальних зборів акціонерів, які оголошені на 13.04.12 р., у складі: Дєдик Тетяна
Олександрівна, Крисько Наталія Олександрівна, Степаненко Олена Миколаївна, Трофімова Тетяна
Борисівна За рішенням Реєстраційної комісії (Протокол №1 від 13.04.12 р.) Головою Реєстраційної комісії
було обрано Дєдик Тетяну Олександрівну.
Голова зборів повідомив, що окрім акціонерів та представників акціонерів на Загальних зборах
присутні:
Балагура Андрій Володимирович
Генеральний директор
Дєдик Тетяна Олександрівна
головний бухгалтер
Для оголошення результатів реєстрації акціонерів та представників акціонерів Товариства, які
прибули для участі в Загальних зборах, слово було надано Голові Реєстраційної комісії Дєдик Т.О.
Голова Реєстраційної комісії Дєлик Т.О. зачитала Протокол № 2 від 13.04.2012р. засідання
Реєстраційної комісії Загальних зборів акціонерів Товариства за підсумками реєстрації акціонерів та їх
уповноважених представників, які приймають участь у Загальних зборах акціонерів Товариства.
«Реєстраційна комісія провела реєстрацію акціонерів ПАТ ТГК «Дністер» та їх уповноважених
представників 13 квітня 2012 року з 09 годин 00 хвилин до 09 годин 45 хвилин.
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На час закриття реєстрації Реєстраційною комісією
зареєстровано 23 акціонери та їх
уповноважених представників, що безпосередньо або на підставі довіреностей представляють інтереси
власників 49 386 515 простих іменних акцій, що становить 78.52 % загальної кількості голосів акціонерів
Товариства, які прийняті для визначення кворуму.
Кворум для проведення Загальних зборів акціонерів Товариства є.
За підсумками реєстрації у відповідності до чинного законодавства України Загальні збори
акціонерів ПАТ ТГК «Дністер» визнаються правомочними.
Соловйов Ю.Ю. оголосив порядок денний Загальних зборів акціонерів ПАТ ТГК «Дністер».
ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1.

Обрання лічильної комісії Загальних зборів акціонерів ПАТ Туристично – готельний комплекс
«Дністер», припинення повноважень лічильної комісії ПАТ Туристично – готельний комплекс
«Дністер».

2.

Про порядок проведення Загальних зборів акціонерів ПАТ Туристично – готельний комплекс
«Дністер».

3.

Звіт Виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності ПАТ Туристично
– готельний комплекс «Дністер» за 2011 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту
Виконавчого органу ПАТ Туристично – готельний комплекс «Дністер».

4.

Звіт Наглядової ради ПАТ Туристично – готельний комплекс «Дністер» за 2011 рік та
прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради ПАТ Туристично –
готельний комплекс «Дністер».

5.

Звіт Ревізійної комісії ПАТ Туристично – готельний комплекс «Дністер» за 2011 рік та
прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії ПАТ Туристично –
готельний комплекс «Дністер». Затвердження висновків Ревізійної комісії ПАТ Туристично –
готельний комплекс «Дністер».

6.
7.

Затвердження річного звіту ПАТ Туристично – готельний комплекс «Дністер» за 2011 рік.
Розподіл прибутку та збитків ПАТ Туристично – готельний комплекс «Дністер» за підсумками
роботи в 2011 році.

8.

Про попереднє схвалення та/або вчинення правочинів.

По усіх питаннях порядку денного проводиться голосування із розрахунку одна проста іменна акція
– один голос. Голосування за усіма питаннями порядку денного проводиться бюлетенями.
Соловйов Ю.Ю. повідомив присутніх про те, що перед тим, як перейти до розгляду питань
порядку денного необхідно зазначити, що згідно із Статутом Товариства та Законом, підрахунок голосів
акціонерів до моменту обрання Лічильної комісії буде здійснювати Реєстраційна комісія.
Для пояснення порядку голосування по питаннях порядку денного Соловйов Ю.Ю. надав слово
Голові Реєстраційної комісії, який довів до відома акціонерів наступну інформацію:
«Під час реєстрації для участі в Загальних зборах акціонерів Товариства акціонерам та
представникам акціонерів були видані бюлетені для голосування. Номер кожного бюлетеня відповідає
номеру питання порядку денного Загальних зборів акціонерів. Бюлетені складаються з двох та більше
аркушів, які скріплені між собою і є невід’ємною частиною всього бюлетеню. При відкріпленні хоча б
одного аркуша бюлетень буде вважатися недійсним. Бюлетені містять поле для власноручного підпису
акціонера (представника акціонера), який повинен бути обов’язково. У разі відсутності підпису акціонера
бюлетень вважається недійсним.
Під час винесення на голосування проекту рішення по кожному питанню порядку денного Голова
зборів зазначатиме яким бюлетенем потрібно голосувати. У кожному бюлетені наведена інформація з
якого саме питання порядку денного йде голосування, проект рішення з даного питання та варіанти
голосування за кожний проект рішення: "за", "проти", "утримався".
Біля обраного варіанту для голосування акціонер/представник акціонера робить помітку у вигляді
позначки «Х» та передає бюлетень Лічильній комісії, яка буде здійснювати підрахунок голосів.
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Згідно із Законом не пізніше ніж за 15 днів до дати проведення Загальних зборів за вимогою
акціонера та у випадку прийняття відповідного рішення Наглядовою радою, до проектів рішень могли
бути внесені зміни. У зв’язку з тим, що у визначений термін на адресу Товариства від акціонерів не
надійшло жодної пропозиції щодо проектів рішень на сьогоднішніх Загальних зборах акціонерів на
голосування будуть виноситись проекти рішень, які затверджені Наглядовою радою Товариства.
РОЗГЛЯД

ПИТАНЬ

ПОРЯДКУ

Д Е Н Н О Г О.

ПЕРШЕ ПИТАННЯ порядку денного:
Обрання лічильної комісії Загальних зборів акціонерів ПАТ Туристично – готельний комплекс
«Дністер», припинення повноважень лічильної комісії ПАТ Туристично – готельний комплекс
«Дністер».
Виступив: Голова Загальних зборів акціонерів.
Наглядовою радою Товариства було рекомендовано Загальним зборам акціонерам обрати – Дєдик
Тетяну Олександрівну, Крисько Наталю Олександрівну, Степаненко Олену Миколаївну, Трофімову
Тетяну Борисівну до складу Лічильної комісії.
На голосування по першому питанню порядку денного винесено наступний проект рішення:
1. Обрати лічильну комісію у складі: Голова лічильної комісії – Дєдик Тетяна Олександрівна,
члени лічильної комісії: Крисько Наталія Олександрівна, Степаненко Олена Миколаївна,
Трофімова Тетяна Борисівна.
2. Припинити повноваження лічильної комісії у складі: Голови лічильної комісії – Дєдик Т.О.,
члени лічильної комісії: Крисько Н.О., Степаненко О.М., Трофімова Т.Б. з моменту закриття
даних Загальних зборів акціонерів ПАТ ТГК «Дністер».
Голосування проводилось бюлетенем № 1
ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО ПЕРШОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:
1). Результати голосування:
ЗА
ПРОТИ
УТРИМАВСЯ
НЕ
ПРИЙМАЛО
УЧАСТЬ
У
ГОЛОСУВАННІ
АБО БЮЛЕТЕНЬ НЕ
ДІЙСНИЙ
49 352
637
голосів 0 голосів (0% голосів 0 голосів (0% голосів 33878голосів
(99.931402327% голосів акціонерів,
акціонерів, зареєстрованих (0.068597673%
акціонерів,
зареєстрованих
на на
Загальних
зборах голосів
акціонерів,
зареєстрованих
на Загальних
зборах акціонерів
зареєстрованих
на
Загальних
зборах акціонерів
Загальних
зборах
акціонерів)
акціонерів)
2). Прийняті рішення по першому питанню порядку денного:
1. Обрати лічильну комісію у складі: Голова лічильної комісії – Дєдик Тетяна
Олександрівна, члени лічильної комісії: Крисько Наталія Олександрівна, Степаненко
Олена Миколаївна, Трофімова Тетяна Борисівна.
2. Припинити повноваження лічильної комісії у складі: Голови лічильної комісії –
Дєдик Т.О., члени лічильної комісії: Крисько Н.О., Степаненко О.М., Трофімова Т.Б. з
моменту закриття даних Загальних зборів акціонерів ПАТ ТГК «Дністер».
ДРУГЕ ПИТАННЯ порядку денного:
Про порядок проведення Загальних зборів акціонерів ПАТ Туристично – готельний комплекс
«Дністер».
Виступив: Голова Загальних зборів акціонерів.
Згідно із Законом та діючим Статутом Товариства, Голова та Секретар Загальних зборів
акціонерів призначається Наглядовою радою, а у випадку їх відсутності на зборах, Головою та
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Секретарем на Загальних зборах акціонерів будуть особи, обрані Загальними зборами, з числа присутніх
на них.
Рішенням Наглядової ради ПАТ «ТГК «Дністер» (Протокол №48 від 18.02.12 р.) Головою
Загальних зборів акціонерів було обрано представника акціонера – Sensarise holdings та секретарем
Загальних зборів – представника Folkdale Trading Limited.
На Загальних зборах присутній представник акціонера Товариства – Sensarise holdings - Соловйов
Ю.Ю., та представник акціонера Товариства – Folkdale Trading Limited - Глазова О.В.
Згідно із діючим Статутом Товариства до питань порядку проведення Загальних зборів
відносяться такі: зміна черговості розгляду питань порядку денного, затвердження регламенту роботи
Загальних зборів акціонерів, оголошення перерви, обрання голови та секретаря Загальних зборів та інші
питання, пов’язані із порядком проведення зборів.
На голосування по другому питанню порядку денного винесено наступний проект рішення:
1.
Підтвердити повноваження Голови Загальних зборів – представника Sensarise holdings та
секретаря Загальних зборів – представника Folkdale Trading Limited, призначених Рішенням Наглядової
ради ПАТ Туристично – готельний комплекс «Дністер» (Протокол №48 від 15.02.12 р.).
2.
Для проведення загальних зборів акціонерів встановити наступний регламент:
• для доповіді по питанню «Звіт Виконавчого органу про результати фінансово-господарської
діяльності ПАТ Туристично – готельний комплекс «Дністер» за 2011 рік» – до 20 хв.;
• для доповіді по усіх питаннях порядку денного – до 10 хв.;
• усі питання до доповідачів надаються у письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування)
акціонера та кількості належних йому акцій;
• відповіді по запитаннях – до 10 хв.
3. Зміна черговості розгляду питань порядку денного здійснюється за рішенням Голови Загальних зборів
акціонерів
4. У разі необхідності оголосити перерву у ході загальних зборів. Голові Загальних зборів самостійно
визначити час початку перерви та її тривалість.
Голосування проводилось бюлетенем № 2
ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО ДРУГОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:
1). Результати голосування:
ЗА
ПРОТИ
УТРИМАВСЯ
НЕ
ПРИЙМАЛО
УЧАСТЬ
У
ГОЛОСУВАННІ
АБО БЮЛЕТЕНЬ НЕ
ДІЙСНИЙ
49 352637голосів
0 голосів (0% голосів 0 голосів (0% голосів 33878
голосів
(99.931402327% голосів акціонерів,
акціонерів, зареєстрованих (0.068597673%
акціонерів,
зареєстрованих
на на
Загальних
зборах голосів
акціонерів,
зареєстрованих
на Загальних
зборах акціонерів
зареєстрованих
на
Загальних
зборах акціонерів
Загальних
зборах
акціонерів)
акціонерів)
2). Прийняті рішення по другому питанню порядку денного:
1. Підтвердити повноваження Голови Загальних зборів – представника Sensarise
holdings та секретаря Загальних зборів – представника Folkdale Trading Limited,
призначених Рішенням Наглядової ради ПАТ Туристично – готельний комплекс
«Дністер» (Протокол №48 від 15.02.12 р.).
2. Для проведення загальних зборів акціонерів встановити наступний регламент:
• для доповіді по питанню «Звіт Виконавчого органу про результати фінансовогосподарської діяльності ПАТ Туристично – готельний комплекс «Дністер» за 2011 рік»
– до 20 хв.;
• для доповіді по усіх питаннях порядку денного – до 10 хв.;
• усі питання до доповідачів надаються у письмовій формі із зазначенням прізвища
(найменування) акціонера та кількості належних йому акцій;
• відповіді по запитаннях – до 10 хв.
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3. Зміна черговості розгляду питань порядку денного здійснюється за рішенням Голови
Загальних зборів акціонерів
4. У разі необхідності оголосити перерву у ході загальних зборів. Голові Загальних
зборів самостійно визначити час початку перерви та її тривалість.
ТРЕТЄ ПИТАННЯ порядку денного:
Звіт Виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності ПАТ «ТГК «Дністер»
за 2011 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Виконавчого органу ПАТ «ТГК
«Дністер».
Виступив: Генеральний директор Товариства Балагура А.В, який доповів про результати діяльності
Товариства в 2011 році, зокрема, про динаміку основних фінансових показників, структуру активів та
зобов’язань, пріоритетні завдання Товариства.
Генеральним директором було зазначено:
«
Наприкінці 2010 нами розпочато і протягом всього 2011 року проводилися роботи з реконструкції
номерного фонду. Протягом цього періоду оновили 110 номерів готелю. Повністю переоснащені чотири
поверхи готелю. На останніх двох поверхах проводяться поточні ремонтні роботи для підтримання їх у
належному стані. Їх реконструкцію планується завершити в 2013 році. Тим не менш, готель весь час
працює в звичному режимі - приймаючи гостей, незважаючи на ремонтні роботи.
Минулий рік був названий в глобальній індустрії туризму роком напівпорожніх готелів. Початок
року був важким періодом для готелю. Істотний вплив на рівень завантаження зробило зниження витрат
корпоративних клієнтів на відрядження, корпоративні заходи т. п.
Особливістю 2011 року стала «політика вимушеного скорочення витрат при необхідному
збереженні якості». Весь рік вживалися заходи щодо зниження витрат, а от значного зростання доходів,
на жаль, досягти не вдалося.
Виручка від реалізації товарів і послуг порівняно з 2010 роком зросла на 6%. Приріст пов'язаний зі
зміною середньовідпускного тарифу після здачі в експлуатацію оновлених номерів, які перейшли у вищу
цінову категорію (Прем'єр). У порівнянні з 2010 роком СОТ зріс на 75 грн.
Собівартість реалізованої продукції в 2011 році склала 19 021 тис. грн. Необхідно відзначити, що в
цілому, темпи зростання середньої собівартості перевищують темпи зростання середньої виручки.
Протягом 2008 - 2011 рр. питома вага собівартості в обсязі виручки поступово зростала, а в 2011 р.
досягла максимального рівня 70%.
На цей показник вплинули зростання цін на продукти, витратні матеріали та разову продукцію, а
також істотна стаття наших витрат - енергоносії. Якщо приріст по виручці за 2011 рік склав 6%, то
витрати на енергоносії зросли на 23%, а витрати на мініпарфюмерію, разову продукцію та витратні
матеріали - на 18%.
У 2011 році готелем виплачено понад 525 тис. грн. податків, зборів та обов'язкових платежів.
Протягом року в готелі працювало 209 чоловік. Витрати на оплату праці зросли на 22% і склали
6269 тис. грн. (5145 тис. грн. в 2010 році), відрахування на соціальні потреби - 2267 тис. грн. (1858 тис.
грн. в 2010 році).
2011 рік готель закінчив зі збитками в розмірі 12 703 тис. грн.
Аналіз фінансово-економічних показників діяльності готелю показує, що, незважаючи на
зниження прибутковості, підприємство є, в цілому, платоспроможним і рентабельним. Показники
розраховані за даними звітності. Бухгалтерська звітність готелю за 2011 рік підтверджена аудиторською
фірмою ТОВ «Ера Аудит».
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До кінця 2011 року до послуг гостей готелю «Дністер» було доступно для проживання вже 165
номерів, з них 102 повністю в новому стилі. Служба ресторанного сервісу готелю надавала послуги двох
барів і двох залів ресторану «Центрального» і «Львівського». Крім того, до послуг гостей конференц-зал
9-го поверху, який вміщує понад 200 персон, лобі - конференц-зал, а також кімната для переговорів на 6му поверсі зовсім з іншим оригінальним дизайном після проведених робіт.
Всі наші зусилля спрямовані на вдосконалення послуг, що надаються, підвищення якості і
втілення в життя намічених заходів на належному рівні. У 2012 році ми плануємо реалізувати наступне:
•

оновлення номерів, які не підлягали реконструкції

•

частково відремонтувати фасад

•

упорядкувати прилеглу територію

•

оновити інтер'єр бару «Дністер» з заміною меблів

•

провести ремонт бару «Панорама» з заміною підлогового покриття, барної стійки і поліпшенням
інтер'єру балкона

•

для вдосконалення додаткових послуг, збільшення обсягу трансферів придбати в лізинг
автомобіль

•

у зв'язку із збільшенням обслуговувань, зростанням виїзного обслуговування для ресторанної
служби придбати шведську лінію, буфетні розкладні столики, намети

•

для складу кухні купити морозильну камеру

•

влаштувати зовнішню вивіску готелю з підсвічуванням

На голосування по третьому питанню порядку денного винесено наступний проект рішення:
Звіт Генерального директора ПАТ Туристично – готельний комплекс «Дністер» щодо результатів
фінансово-господарської діяльності ПАТ Туристично – готельний комплекс «Дністер» за 2011 рік
затвердити.
Голосування проводилось бюлетенем № 3
ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО ТРЕТЬОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:
1). Результати голосування:
ЗА
ПРОТИ
УТРИМАВСЯ
НЕ
ПРИЙМАЛО
УЧАСТЬ
У
ГОЛОСУВАННІ
АБО БЮЛЕТЕНЬ НЕ
ДІЙСНИЙ
49 352637голосів
0 голосів (0% голосів 0 голосів (0% голосів 33878
голосів
(99.931402327% голосів акціонерів,
акціонерів, зареєстрованих (0068597673% голосів
акціонерів,
зареєстрованих
на на
Загальних
зборах акціонерів,
зареєстрованих
на Загальних
зборах акціонерів
зареєстрованих
на
Загальних
зборах акціонерів
Загальних
зборах
акціонерів)
акціонерів)
2). Прийняте рішення по третьому питанню порядку денного:
Звіт Генерального директора ПАТ Туристично – готельний комплекс «Дністер» щодо
результатів фінансово-господарської діяльності ПАТ Туристично – готельний комплекс
«Дністер» за 2011 рік затвердити.
ЧЕТВЕРТЕ ПИТАННЯ порядку денного:
Звіт Наглядової ради ПАТ Туристично – готельний комплекс «Дністер» за 2011 рік та прийняття
рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради ПАТ Туристично – готельний комплекс
«Дністер».
6

Виступила: за дорученням Наглядової ради ПАТ ТГК «Дністер» Глазова О.В., яка повідомила присутніх
про проведену Наглядовою радою роботу протягом 2011 року.
Було зазначено:
«В своїй діяльності члени Наглядової ради керуються Законом України «Про акціонерні
товариства», Статутом ПАТ ТГК «Дністер», Положенням про Наглядову раду ПАТ ТГК «Дністер» та
іншими законами та нормативними актами України.
За звітній період Наглядова рада приймала участь у вирішенні проблем та завдань, які виникали в
результаті діяльності Товариства. З цією метою було організовано та проведено 68 засідань, на яких було
розглянуто 85 питань.
На всіх засіданнях рішення приймалися одностайно.
В межах своєї компетенції Наглядова рада, відповідно до Статуту ПАТ ТГК «Дністер» та
Положення про Наглядову раду, розглядала та прийняла рішення з наступних питань:
- здійснення контролю за діяльністю Генерального директора Товариства;
- встановлення критеріїв до договорів, які підлягають обов’язковому попередньому погодженню з
Наглядовою радою;
- укладення угод про закупівлю матеріалів та послуг для здійснення господарської діяльності;
- погодження кредитних договорів та договорів купівлі-продажу цінних паперів для поповнення
обігових коштів;
- обрання та припинення повноважень Генерального директора Товариства;
- обрання аудитора товариства та визначення умов договору, що буде підписано з ним,
встановлення розміру оплати його послуг
- прийняття рішення про обрання оцінювача майна товариства та затвердження умов договору, що
укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- надання благодійної допомоги Товариством;
- отримання позик;
- підготовка порядку денного загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про
включення пропозицій до порядку денного.
Крім того, Наглядовою радою постійно здійснювався контроль виконання заходів, що визначалися
основними напрямками фінансово-господарської діяльності Товариства на 2011 рік, які були затверджені
попередніми Загальними зборами акціонерів 23.03.2011р.»
На голосування по четвертому питанню порядку денного винесено наступний проект рішення:
Звіт Наглядової ради ПАТ Туристично – готельний комплекс «Дністер» за 2011 рік – затвердити.
Голосування проводилось бюлетенем № 4.
ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО ЧЕТВЕРТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:
1). Результати голосування:
ЗА
ПРОТИ
УТРИМАВСЯ
НЕ
ПРИЙМАЛО
УЧАСТЬ
У
ГОЛОСУВАННІ
АБО БЮЛЕТЕНЬ НЕ
ДІЙСНИЙ
49 352637голосів
0 голосів (0% голосів 0 голосів (0% голосів 33878голосів
(99.931402327% голосів акціонерів,
акціонерів, зареєстрованих (0.068597673%
акціонерів,
зареєстрованих
на на
Загальних
зборах голосів
акціонерів,
зареєстрованих
на Загальних
зборах акціонерів
зареєстрованих
на
Загальних
зборах акціонерів
Загальних
зборах
акціонерів)
акціонерів)
2). Прийняті рішення по четвертому питанню порядку денного:
Звіт Наглядової ради ПАТ Туристично – готельний комплекс «Дністер» за 2011 рік –
затвердити.
П’ЯТЕ ПИТАННЯ порядку денного:
Звіт Ревізійної комісії ПАТ Туристично – готельний комплекс «Дністер» за 2011 рік та прийняття
рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії ПАТ Туристично – готельний комплекс
7

«Дністер». Затвердження висновків Ревізійної комісії ПАТ Туристично – готельний комплекс
«Дністер».
Виступила: за дорученням Ревізійної комісії Товариства Головний бухгалтер Дєдик Т.О., яка ознайомила
присутніх зі звітом та висновками Ревізійної комісії Товариства.
У виступі було зазначено:
«Господарські операції ПАТ «ТГК «Дністер» відображаються на підставі первинних документів.
За період з 01.01.2011 по 31.12.2011 р. в Компанії застосовувався план рахунків, який діяв з 01.01.2011 р.
згідно наказу «Про облікову політику» від 03.01.2011 р.,
Бухгалтерський облік у Товаристві ведеться власною бухгалтерською службою. При веденні
бухгалтерського обліку Товариство дотримується вимог Закону України «Про бухгалтерський облік та
фінансову звітність в Україні» від 16 липня 1999року №996-ХIV(з наступними змінами та доповненнями)
та національних положень(стандартів)бухгалтерського обліку.
Вхідні залишки Балансу (станом на 01.01.2011 р.) відповідають залишкам на кінець періоду
Балансу (станом на 31.12.2010 р.)
Синтетичний та аналітичний облік власних основних засобів та нематеріальних активів Товариства
відповідає вимогам Положення (стандарту) бухгалтерського обліку .
Станом на 31.12.2011року на балансі Товариства обліковуються нематеріальні активи первісною
вартістю 480тис.грн., знос-402тис.грн., залишкова вартість -79тис.грн. До нематеріальних активів
відносяться програмні забезпечення 1С Підприємство8,Windows XP, Office, Epitome- програмний
комплекс по автоматизації фінансово-господарської діяльності.
Нарахування амортизації проводиться за прямолінійним методом . Всі основні засоби за даними
бухгалтерського обліку обліковуються на рахунку 10 «Основні засоби» з наступним розподілом по
субрахунках, що передбачено П(С)БО № 7 “Основні засоби” : 103 “Будинки та споруди”, 104 “Машини
та обладнання”, 105 “Транспортні засоби”, 106 “Інструменти, прилади, інвентар”, 109 “Інші основні
засоби”,112 МНМА.
Для визначення малоцінних необоротних матеріальних активів (МНМА) гранична вартість
предметів, строк служби яких більше одного року, встановлена наказом про облікову політику і складає
1000 грн. При введенні в експлуатацію таких предметів нарахування амортизації проводиться у першому
місці використання об’єкта МНМА в розмірі 100 відсотків його вартості.
Для підтвердження наявності коштів, товарно-матеріальних цінностей, незавершеного
капітального будівництва, розрахунків з бюджетом у ПАТ «ТГК «Дністер» перед складанням річної
звітності була проведена інвентаризація майна та розрахунків на підставі Наказу №50/2 від 26.10.2011 р.
станом на 1.11.2011р.
Формування в бухгалтерському обліку інформації про фінансові інвестиції здійснюється згідно
П(С)БО 12 «Фінансові інвестиції».
Статутний капітал ВАТ «ТГК «Дністер» станом на 31.12.2011 року становить 100 000 005,15
грн.,на протязі року не змінювався. Статутний капітал поділено на 62 893 085 простих іменних акцій
номінальною вартістю 1,59грн.кожна.Свідоцтво про реєстрацію випуску простих іменних акцій
номінальною вартістю 1.59грн. в кількості 62 893 085 штук видано ДКЦПФР 13.04.2009року.Форма
існування акцій бездокументарна.
Активи підприємства в цілому зросли за рахунок оновлення основних засобів, придбання
фінансових інвестицій,дооцінки будівлі. Ревізійна комісія вважає, що дебіторська заборгованість виникла
в ході нормального операційного циклу, яка буде погашена протягом 12 місяців з дати балансу,
кредиторська заборгованість виникла в процесі звичайної діяльності Товариства та буде погашена
протягом 12 місяців з дати балансу.
Бухгалтерська, податкова й статистична звітність складається вчасно.
З урахуванням вищевикладеного, та на виконання ст..49 Закону «Про господарські товариства» та
п. 7.5.6 Статуту ПАТ «ТГК «Дністер», Ревізійна комісія підтверджує достовірність річного звіту та
балансу Компанії і пропонує акціонерам затвердити річний баланс і звіти ПАТ «ТГК «Дністер» за 2011
рік
На голосування по п’ятому питанню порядку денного винесено наступний проект рішення:
Звіт Ревізійної комісії ПАТ Туристично – готельний комплекс «Дністер» про проведену роботу в 2011
році та висновок Ревізійної комісії щодо річного звіту та балансу ПАТ Туристично – готельний комплекс
«Дністер» за 2011 рік затвердити
Голосування проводилось бюлетенем № 5.
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ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО П’ЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:
1). Результати голосування:
ЗА
ПРОТИ
УТРИМАВСЯ
НЕ
ПРИЙМАЛО
УЧАСТЬ
У
ГОЛОСУВАННІ
АБО БЮЛЕТЕНЬ НЕ
ДІЙСНИЙ
49 344880голосів
0 голосів (0% голосів 7757 голосів (0.015706717% 33878
голосів
(99.91569561%
голосів акціонерів,
голосів
акціонерів, (0.068597673%
акціонерів,
зареєстрованих
на зареєстрованих
на голосів
акціонерів,
зборах Загальних зборах акціонерів зареєстрованих
на
зареєстрованих
на Загальних
Загальних
зборах акціонерів
Загальних
зборах
акціонерів)
акціонерів)
2). Прийняте рішення по п’ятому питанню порядку денного:
Звіт Ревізійної комісії ПАТ Туристично – готельний комплекс «Дністер» про проведену
роботу в 2011 році та висновок Ревізійної комісії щодо річного звіту та балансу ПАТ
Туристично – готельний комплекс «Дністер» за 2011 рік затвердити
ШОСТЕ ПИТАННЯ порядку денного:
Затвердження річного звіту ПАТ Туристично – готельний комплекс «Дністер» за 2011 рік.
Виступила: Головний бухгалтер Товариства Дєдик Т.О., яка доповіла про річні показники фінансової
діяльності Товариства за 2011р., відображені у наступних формах фінансової звітності: баланс, звіт про
фінансові результати, звіт про рух грошових коштів, звіт про власний капітал та інші.
На голосування по шостому питанню порядку денного винесено наступний проект рішення:
Річний звіт та фінансову звітність ПАТ Туристично – готельний комплекс «Дністер» за 2011 рік
затвердити.
Голосування проводилось бюлетенем № 6.
ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО ШОСТОМОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:
1). Результати голосування:
ЗА
ПРОТИ
УТРИМАВСЯ
НЕ
ПРИЙМАЛО
УЧАСТЬ
У
ГОЛОСУВАННІ
АБО БЮЛЕТЕНЬ НЕ
ДІЙСНИЙ
49 106611голосів
0 голосів (0% голосів 4182 голосів (0.008467899% 275722
голосів
(99.433238%
голосів акціонерів,
голосів
акціонерів, (0.558294101%
акціонерів,
зареєстрованих
на зареєстрованих
на голосів
акціонерів,
зареєстрованих
на Загальних
зборах Загальних зборах акціонерів зареєстрованих
на
Загальних
зборах акціонерів
Загальних
зборах
акціонерів)
акціонерів)
2). Прийняте рішення по шостому питанню порядку денного:
Річний звіт та фінансову звітність ПАТ Туристично – готельний комплекс «Дністер» за
2011 рік затвердити.
СЬОМЕ ПИТАННЯ порядку денного:
Розподіл прибутку та збитків ПАТ Туристично – готельний комплекс «Дністер» за
підсумками роботи в 2011 році.
Виступила: Головний бухгалтер Товариства Дєдик Т.О., яка доповіла про те, що по результатам
2011 року Товариством було отримано збиток у розмірі 12 703 тис.грн.
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На голосування по сьомому питанню порядку денного винесено наступний проект рішення:
У зв’язку з відсутністю чистого прибутку по результатам роботи ПАТ Туристично – готельний комплекс
«Дністер» за 2011 рік, прибуток за 2011 рік не розподіляти, дивіденди не нараховувати та відрахування до
резервного фонду не здійснювати.
Голосування проводилось бюлетенем № 7.
ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО СЬОМОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:
1). Результати голосування:
ЗА
ПРОТИ
УТРИМАВСЯ
НЕ
ПРИЙМАЛО
УЧАСТЬ
У
ГОЛОСУВАННІ
АБО БЮЛЕТЕНЬ НЕ
ДІЙСНИЙ
49 332930голосів
19114голосів
593 голосів (0.001200733% 33878голосів
(99.891498722% голосів (0.038702873% голосів голосів
акціонерів, (0.068597673%
акціонерів,
акціонерів,
зареєстрованих
на голосів
акціонерів,
зареєстрованих
на зареєстрованих
на Загальних зборах акціонерів зареєстрованих
на
Загальних
зборах Загальних
зборах
Загальних
зборах
акціонерів)
акціонерів
акціонерів)
2). Прийняті рішення по сьомому питанню порядку денного:
У зв’язку з відсутністю чистого прибутку по результатам роботи ПАТ Туристично –
готельний комплекс «Дністер» за 2011 рік, прибуток за 2011 рік не розподіляти,
дивіденди не нараховувати та відрахування до резервного фонду не здійснювати.
ВОСЬМЕ ПИТАННЯ порядку денного:
Про попереднє схвалення та/або вчинення правочинів
Виступив: Голова Загальних зборів акціонерів.
Наглядовою радою було розглянуто питання щодо схвалення правочинів, які віднесені до
компетенції Загальних зборів акціонерів та будуть вчинятись ПАТ «ТГК «Дністер» протягом одного року
у ході поточної господарської діяльності
На голосування по восьмому питанню порядку денного винесено наступний проект рішення:
1. Попередньо схвалити правочини, які віднесені до компетенції Загальних зборів акціонерів та
будуть вчинятись ПАТ Туристично – готельний комплекс «Дністер» протягом одного року у ході
поточної господарської діяльності, а саме:
- укладення договорів (вчинення правочинів) щодо встановлення грошових зобов’язань
однієї особи або групи пов’язаних між собою осіб перед ПАТ Туристично – готельний
комплекс «Дністер» граничною вартістю одного договору до 270 млн. грн., при
обов’язковому попередньому погодженні із Наглядовою радою ПАТ Туристично –
готельний комплекс «Дністер»;
- укладання договорів (вчинення правочинів) щодо встановлення грошових зобов’язань
ПАТ
Туристично - готельний комплекс «Дністер» перед однією особою або групою пов’язаних
між собою осіб граничною вартістю одного договору до 270 млн. грн., при обов’язковому
попередньому погодженні із Наглядовою радою ПАТ Туристично – готельний комплекс
«Дністер».
2.Уповноважити Генерального директора ПАТ Туристично – готельний комплекс «Дністер» (або особу,
яка виконує його обов’язки у разі його тимчасової відсутності або іншу особу, кандидатура якої буде
погоджена Наглядовою радою Товариства) на підписання від імені ПАТ Туристично – готельний
комплекс «Дністер» правочинів в рамках встановленого розміру.
3. Затвердити укладений ПАТ Туристично – готельний комплекс «Дністер» з ПАТ «ВТБ Банк» договір
про внесення змін до іпотечного договору, посвідченого Новосад О.П. приватним нотаріусом Львівського
міського нотаріального округу, Львівської області 28 лютого 2008 року в реєстрі за №994, із змінами
внесеними договорами про внесення змін до іпотечного договору, посвідченими Новосад О.П. приватним
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нотаріусом Львівського міського нотаріального округу, 26 лютого 2009 року в реєстрі за №543, 30 жовтня
2009 року в реєстрі за №3234, 23 лютого 2010 року в реєстрі за №379 та 27 квітня 2010 року в реєстрі за
№843, посвідченого Новосад О.П. приватним нотаріусом Львівського міського нотаріального округу, 30
серпня 2010 року в реєстрі за №2414
Голосування проводилось бюлетенем № 8
ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО ВОСЬМОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:
1). Результати голосування:
ЗА
ПРОТИ
УТРИМАВСЯ
НЕ
ПРИЙМАЛО
УЧАСТЬ
У
ГОЛОСУВАННІ
АБО БЮЛЕТЕНЬ НЕ
ДІЙСНИЙ
0 голосів (0% голосів 0 голосів (0% голосів 287
222
голосів
49 099293голосів
(78.06787185%
голосів акціонерів,
акціонерів, зареєстрованих (0.456682956%
акціонерів,
зареєстрованих
на на
Загальних
зборах голосів
акціонерів,
зареєстрованих
на Загальних
зборах акціонерів
зареєстрованих
на
Загальних
зборах акціонерів
Загальних
зборах
акціонерів)
акціонерів)
2). Прийняте рішення по восьмому питанню порядку денного:
1. Попередньо схвалити правочини, які віднесені до компетенції Загальних зборів
акціонерів та будуть вчинятись ПАТ Туристично – готельний комплекс «Дністер»
протягом одного року у ході поточної господарської діяльності, а саме:
- укладення договорів (вчинення правочинів) щодо встановлення грошових зобов’язань
однієї особи або групи пов’язаних між собою осіб перед ПАТ Туристично – готельний
комплекс «Дністер» граничною вартістю одного договору до 270 млн. грн., при
обов’язковому попередньому погодженні із Наглядовою радою ПАТ Туристично –
готельний комплекс «Дністер»;
- укладання договорів (вчинення правочинів) щодо встановлення грошових зобов’язань
ПАТ
Туристично - готельний комплекс «Дністер» перед однією особою або групою пов’язаних
між собою осіб граничною вартістю одного договору до 270 млн. грн., при обов’язковому
попередньому погодженні із Наглядовою радою ПАТ Туристично – готельний комплекс
«Дністер».
2.Уповноважити Генерального директора ПАТ Туристично – готельний комплекс
«Дністер» (або особу, яка виконує його обов’язки у разі його тимчасової відсутності або
іншу особу, кандидатура якої буде погоджена Наглядовою радою Товариства) на
підписання від імені ПАТ Туристично – готельний комплекс «Дністер» правочинів в
рамках встановленого розміру.
3. Затвердити укладений ПАТ Туристично – готельний комплекс «Дністер» з ПАТ «ВТБ
Банк» договір про внесення змін до іпотечного договору, посвідченого Новосад О.П.
приватним нотаріусом Львівського міського нотаріального округу, Львівської області
28 лютого 2008 року в реєстрі за №994, із змінами внесеними договорами про внесення
змін до іпотечного договору, посвідченими Новосад О.П. приватним нотаріусом
Львівського міського нотаріального округу, 26 лютого 2009 року в реєстрі за №543, 30
жовтня 2009 року в реєстрі за №3234, 23 лютого 2010 року в реєстрі за №379 та 27 квітня
2010 року в реєстрі за №843, посвідченого Новосад О.П. приватним нотаріусом
Львівського міського нотаріального округу, 30 серпня 2010 року в реєстрі за №2414
Виступив: Голова Загальних зборів акціонерів Соловйов Ю.Ю. з інформацією, що з усіх питань,
запропонованих у порядку денного Загальних зборів акціонерів рішення прийняті, порядок денний цим
вичерпаний.
Слово для виступів з місця попросили акціонери: Галич Валентина Іванівна, Туригіна Людмила
Дмитрівна, які звернулись до Генерального директора Товариства з питаннями про те, коли акціонерам
будуть платити дивіденди; яким чином можна продати свої акції; чи є доручення від Ревізійної комісії на
доповідь по п‘ятому питанню порядку денного у доповідача Дєдик Т.О.
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Виступив: Голова Загальних зборів акціонерів Соловйов Ю.Ю. який оголосив Загальні збори акціонерів
ПАТ ТГК «Дністер» закритими

Голова Зборів

Ю.Ю. Соловйов

Секретар Зборів

О.В.Глазова
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