
Перелік документів, 

що має надати акціонер (представник акціонера)  

для його участі у Загальних зборах 

 

Для участі (реєстрації) у чергових Загальних зборах акціонерів (далі – Збори), що 

відбудуться 08 квітня 2020 року о 10
00 

год. за місцезнаходженням Товариства: 14005, м. 

Чернігів, вул. Котляревського, буд. 38, перший поверх адмінбудівлі, каб. № 2, акціонеру 

необхідно надати реєстраційній комісії документ, що посвідчує особу (паспорт, а у випадку 

пред'явлення паспорта громадянина України з безконтактним електронним носієм додатково 

пред'являється витяг з Єдиного державного демографічного реєстру щодо реєстрації місця 

проживання); неповнолітнім акціонером, у випадку його одруження до досягнення 

вісімнадцятирічного віку, додатково пред'являється свідоцтво про одруження або рішення 

суду про надання особі повної цивільної дієздатності. Для підтвердження права на участь у 

Зборах акціонеру, який є неповнолітнім, додатково необхідно надати документи або їх копії, 

засвідчені нотаріально або іншим чином, передбаченому законодавством України 

(залишаються у реєстраційної комісії) копію свідоцтва про одруження, рішення суду про 

надання особі повної цивільної дієздатності або письмову згоду (у формі заяви про згоду на 

участь у загальних зборах акціонерів  неповнолітніх) осіб, які згідно з чинним 

законодавством представляють інтереси неповнолітніх до досягнення повноліття або 

одруження  

Для представників акціонерів, крім того надаються – документи, що підтверджують 

право участі у Зборах від імені акціонера: документ, що підтверджує право на 

представництво малолітньої особи-акціонера; довіреність від акціонера. 

Дані документа, що посвідчує особу акціонера, мають збігатись з даними, 

зазначеними в переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах.  

У Зборах можуть брати участь особи, включені до переліку акціонерів, які мають 

право на таку участь, або їх представники. Акціонер реєструється із зазначенням 

представника (за наявності) і кількості голосів. 

Обмеження права акціонера на участь у Зборах та права участі у голосуванні на 

Зборах встановлюється законом. 

Акціонер має право призначити свого представника шляхом видачі довіреності на 

право участі та голосування на Зборах. У цій довіреності мають бути чітко визначені 

юридичні дії, які має право вчинити представник, а також: повне найменування і код за 

ЄДРПОУ Товариства; дата і час проведення загальних зборів акціонерів Товариства; місце і 

дата її видачі; кількість акцій, голосувати якими доручається представнику, або зазначення 

фрази "всіма належними мені акціями". Також як для акціонера, так і для представника в цій 

довіреності необхідно зазначити:  

- прізвище, ім'я, по-батькові (за наявності) (для фізичної особи);  

- реквізити документа, що посвідчує особу та його реєстраційний номер облікової 

картки платника податків з Державного реєстру фізичних осіб - платників податків (за 

наявності) (для фізичної особи);  

- місце проживання, реєстрації (за наявності) з зазначенням країни (для фізичної 

особи);  

- повне найменування акціонера, його код за ЄДРПОУ (для резидентів) або 

ідентифікаційний код з торговельного, банківського або судового реєстру країни, де 

офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності, або реєстраційного 

посвідчення місцевого органу державної влади іноземної держави про реєстрацію юридичної 

особи, або іншого документа, що свідчить про реєстрацію юридичної особи відповідно до 

законодавства країни її місцезнаходження (для нерезидентів) (для юридичної особи);  

- місцезнаходження з зазначенням країни (для юридичної особи). 

Довіреність на право участі та голосування на Зборах може містити завдання щодо 

голосування, тобто перелік питань порядку денного Зборів із зазначенням того, як і за яке 

(«за», «проти» якого чи «утримався») рішення потрібно проголосувати. Під час голосування 

на Зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо 



голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує 

всі питання щодо голосування на свій розсуд. Підпис особи на довіреності засвідчується 

згідно з чинним законодавством (нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють 

нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому 

Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право 

участі та голосування на загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом 

або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами). 

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на Зборах 

декільком своїм представникам. 

Надання довіреності на право участі та голосування на Зборах не виключає право 

участі на цих Зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника. 

До закінчення строку, відведеного на реєстрацію учасників Зборів, акціонер має право 

у будь-який момент скасувати довіреність, замінити свого представника або взяти участь у 

Зборах особисто замість свого представника, повідомивши про це реєстраційну комісію 

акціонерного Товариства. У разі, якщо для участі у Зборах з'явилось декілька представників, 

реєструється той представник, довіреність якому видана пізніше. 

 

Голова Правління 

ПРАТ «ЧЛГЗ «ЧЕРНІГІВСЬКА ГОРІЛКА»     А.М. Кирилюк 

02.03.2020 

 


