
ПРИВАТНЕ АКШОНФНЄТОВАРПСПЮ ПІКУВАЛЬНО-ОЗАОРОВЧИХ
ЗАКПААШ ПРОФСПІЛОК УКРАЇНИ “УКРПРОФОЗДОРОВНИІІЯ"

П Р О Т О К О Л  № 36-41

РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ 
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

ЛІКУВАЛЬНО-ОЗДОРОВЧИХ ЗАКЛАДІВ ПРОФСПІЛОК УКРАЇНИ
“УКРПРОФОЗДОРОВНИЦЯ” 

ідеш ифіканійний код ЄДРПОУ 02583780 
(далі -  І і [) А І «Укрпрофоздоровниця», «Товариство»)

11 липня 2022 року

Річні Загальні збори акціонерів ПрАТ «Укрпрофоздоровниця» проводились дистанційно 
відповідно до вимог Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних 
зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, 
затвердженого рішенням НКЦПФР від 16.04.2020р. №196 зі змінами та доповненнями (далі -  
Тимчасовий порядок) та рішення Наглядової ради Товариства від 25.05.2022 року №Р8-1.

Дата проведення річних Загальних 
зборів акціонерів Товариства
(далі -Збори): 05 липня 2022 року

Збори проведено дистанційно

Дата підрахунку підсумків 
голосування на Зборах Лічильною 
комісією Зборів:

Дата складання протокол) Зоорів:

Статутний капітал і акції Товариства:

Дата складення переліку акціонерів, 
які мають право на участь у 
Зборах:

Загальна кількість осіб, включених до 
переліку акціонерів, які мають право 
на участь у Зборах:

11 липня 2022 року 

11 липня 2022 року

808464100 (вісімсот вісім мільйонів чотириста 
шістдесят чотири тисячі сто) гривень, статутний 
капітал Товаритва поділений на 16169282 прості 
іменні акції номінальною вартістю 50 (п’ятдесят) 
гривень кожна акція, що мають право голосу.

Кількість привілейованих акцій -  0 (нуль)

станом на 24 годину 29 червня 2022 року

2 (дві) особи, які сукупно володіють 
16 169 282 (шістнацять мільйонів сто 
шітдесят дев'ять тисяч двісті вісімдесят 
дві) штук, що склалає 100% статутного 
капіталу, з них загальна кількість 
голосуючих акцій складає 16 169 282 шт.,

м. Київ



Загальна кількість голосів 
акціонерів -  власників акцій 
Товариства, які зареєструвалися 
для участі у Зборах:

які враховуються при визначенні кворуму 
та надають право голосу для вирішення 
питань, які відносяться до компетенції 
Загальних зборів акціонерів Товариства.

2 (два) акціонера (їх представників) 
власників 16 169 282 (шістнацять 
мільйонів сто шітдесят дев'ять тисяч 
двісті вісімдесят дві) акцій Товариства

Збори мають кворум з усіх питань порядку денного за умови реєстрації для участі у загальних 
зборах акціонерів, які сукупно є власниками більш як 50 % голосуючих простих іменних акцій 
Товариство.

Кворум Зборів: Кворум наявний.

Для \ часті у Зборах ні реєструвалися 2 (дві) особи, які сукупно є власниками 16169282 
(шістнаця : ь мільйонів сто шплесят дев'ять тисяч двісті вісімдесят дві) штук голосуючих простих 
іменних акцій Товариства, що становить 100 % (сто відсотків) від загальної кількості голосуючих 
простих іменних акцій:

1. Федерація професійних спілок України в особі Голови ФПУ ОСОБОГО Григорія 
Васильовича, шо діє на підставі Статуту, Постанови VIII З'їзду ФПУ від 25.05.2021 
УЬ8з-6 та Розпорядження від 25.05.2021 №39-к. з правом голосувати 15024687 акціями, 
що складає 92.9212° о Статутного капіталу ПрАТ «Укрпрофоздоровниця»;

2. Від Фонду соціального страхування України -  представник НЕБИЛИЦЯ Геннадій 
Миколайович, що діє на підставі довіреності Фонду соціального страхування 
'■’країни від 28.06.2022р. № 749-08-1, з правом голосувати 1144595 акціями, що складає 
7.0788% Статутного капіталу ПрАТ «Укрпрофоздоровниця».

За підсумками реєстрації. > відповідності до ст.41 Закону України «Про акціонерні товариства» 
та п.12 1 ччасовгао порядке, річні Загальні збори акціонерів ПрАТ «Укрпрофоздоровниця» 
мають кворум з усіх ни гань порядку денного. Збори визнаються правомочними.

Особами, які уповноважені взаємодіяти із Публічним акціонерним товариством 
«Національний депозитарій України» при дистанційному проведенні 05 липня 2022 року 
річних запальних зборів акціонерів відповідно до рішення Наглядової ради Товариства від 
25.05.2022л. №Р8-7 призначено: СУБОТУ Миколу Васильовича.

У відповідності до рішення Наглядової ради Товариства від 25.05.2022р. №Р8-4 «Про обрання 
Голови та Секретаря річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Укрпрофоздоровниця» обрано 
Голову Загальних зборів (представника Федерації професійних спілок України) та секретаря 
Загальних Морів (представника Фонду соціального страхування України).

Рішенням Наглядової ради Товариства від 05.07.2022р. №РІ6-1 «Про внесення змін до рішення 
Наглядово; ради ГІрА і «Укрпрофоздоровниця» від 25.05.2022р. №Р8-4 «Про обрання Голови та 
Секретар:: річних Загалі.них вборів акціонерів ПрАТ «Укрпрофоздоровниця» обрано Голову 
Загальній: «борів О со б ою  Г.В.. голову Федерації професійних спілок України та секретаря 
Загальних зборів 1 попенка О.М.. заступника голови Правління, члена Правління ПрАТ 
«Укрпроф- .йоровішця-.

Голова Зборів: ОСОВИЙ Григорій Васильович
Секрета;: (борів: ТРОЦЕНКО Олександр Миколайович

У відповідності до рішення Наглядової ради Товариства від 25.05.2022 №Р8-8 «Про обрання 
Реєстраційної комісії для реєстрації акціонерів на дистанційних річних Загальних зборах 
акціонері!: ПрАТ «Укрпрофоздоровниця» обрано Реєстраційну комісію.
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Склад Реєстраційної комісії: ЛУЖБІНА Надія Борисівна (Голова
Реєстраційної комісії)
ЛИТВИНЕНКО Дмитро Олександрович 
(член Реєстраційної комісії)

На засіданні Реєстраційної комісії ПрАТ «Укрпрофоздоровниця» від 11.07.2022р. б/н по питанню 
«Про обрання Голови Реєстраційної комісії ПрАТ "Укрпрофоздоровниця" було прийнято 
рішення про обрання головою Реєстраційної комісії Лужбіну Надію Борисівну.

У відповідності до рішення Наглядової ради Товариства від 25.05.2022р. №Р8-5 «Про обрання 
членів лічильної комісії дистанційних річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ 
«Укрпрофоздоровниця». прийняття рішення про припинення їх повноважень» обрано лічильну 
комісію.

Склад Лічильної комісії: ЛИТВИНЕНКО Дмитро Олександрович

Порядок голосування на Зборах: Голосування на Зборах проводилося
бюлетенями для голосування:

бюлетень для голосування (щодо інших 
питань порядку денного).

Дата оприлюднення бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім 
обрання органів товариства) - 24 червня 2022 року (дата розміщення бюлетеню для 
голосування у вільному для акціонерів доступі на веб-сайті Товариства за адресою
(http://www.ukrzdrav.com) у розділі «Головна» - «Публічна інформація» за посиланням 
http://ukrzdrav.com/2013-12-03-13-02-46/publichni-novini.html (початок голосування).

Наглядовою радою Товариства від 23.06.2022р. №Р14-1 згідно із Законом України «Про 
акціонерні товариства» та Тимчасовим порядком були затверджені форма та текст бюлетеню для 
голосування (щодо інших питань порядку денного).
Голосування з питань порядку денного здійснювалося бюлетенем, який розміщено у вільному 
доступу на веб-сайті Товариства за посиланням http://ukrzdrav.com/2013-12-03-13-02-46/publichni- 
novini.html.

Дата закінчення голосування
на Зборах: 05 липня 2022 року о 18:00 годині

Складено Протокол засідання Реєстраційної комісії про підсумки реєстрації акціонерів (їх 
представників), які приймають участь у дистанційному проведенні річних Загальних зборів 
акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ЛІКУВАЛЬНО-ОЗДОРОВЧИХ 
ЗАКЛАДІВ ПРОФСПІЛОК УКРАЇНИ “УКРПРОФОЗДОРОВНИЦЯ” №б/н (додається) від 
11.07.2022р.

ПОРЯДОК ДЕННИИ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ:
1. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління за 2021 рік.
2. Розгляд звіту Наглядової ради ПрАТ “Укрпрофоздоровниця” за 2021 рік, затвердження 

заходів за результатами його розгляду та прийняття рішення за наслідками розгляду її звіту.
3. Про затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії ПрАТ “Укрпрофоздоровниця” за 

2021 рік.
4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії ПрАТ 

“Укрпрофоздоровниця” за 2021 рік.
5. Про затвердження річного звіту та балансу ПрАТ “Укрпрофоздоровниця” за 2021 рік.
6. Про розподіл прибутку (збитку) ПрАТ “Укрпрофоздоровниця” за 2021 рік; про розподіл 

частини нерозподіленого прибутку за 2019 рік та затвердження розміру річних дивідендів за 
2021 рік.

7. Визначення способу виплати дивідендів за 2021 рік.

З
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8. Про затвердження кошторису витрат Наглядової ради ПрАТ “Укрпрофоздоровниця” на 
2022 рік.

9. Про надання дозволу на внесення нерухомого майна ПрАТ «Укрпрофоздоровниця» до 
статутного капіталу ТОВ «Санаторій «Поляна».

10. Про ліквідацію Дочірнього підприємства «Дитячий санаторій «Сокілець» Приватного 
акціонерного товариства лікувально - оздоровчих закладів профспілок України 
«Укрпрофоздоровниця».

11. Про ліквідацію Дочірнього підприємства «Санаторій «Гопри» Приватного акціонерного 
товариства лікувально-оздоровчих закладів профспілок України «Укрпрофоздоровниця».

12. Про внесення змін до рішення річних загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного 
товариства лікувально-оздоровчих закладів профспілок України «Укрпрофоздоровниця» від
26.04.2021 року № 36-39/25 «Про внесення змін до рішення річних загальних зборів 
акціонерів Приватного акціонерного товариства лікувально-оздоровчих закладів профспілок 
України «Укрпрофоздоровниця» від 27.08.2020 року №36-38/27 «Про внесення змін до 
рішення річних Загальних зборів акціонерів від 10.04.2018 року №36-35/19 «Про ліквідацію 
дочірнього підприємства «Дитячий санаторій «Сонячний» Закритого акціонерного 
товариства лікувально-оздоровчих закладів профспілок України «Укрпрофоздоровниця».

13. Про внесення змін до рішення річних загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного 
товариства лікувально-оздоровчих закладів профспілок України «Укрпрофоздоровниця» від
26.04.2021 року № 36-39/26 «Про внесення змін до рішення річних загальних зборів 
акціонерів Приватного акціонерного товариства лікувально-оздоровчих закладів профспілок 
України «Укрпрофоздоровниця» від 27.08.2020 року №36-38/28 «Про внесення змін до 
рішення річних Загальних зборів від 18.04.2019 року №36-37/17 «Про ліквідацію 
Дочірнього підприємства «Дитячий санаторій «Гірський» Закритого акціонерного 
товариства лікувально-оздоровчих закладів профспілок України «Укрпрофоздоровниця».

- Про внесення змін до рішення річних загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного 
товариства лікувально-оздоровчих закладів профспілок України «Укрпрофоздоровниця» від 
2'х04.2021 № 36-39/27 «Про ліквідацію Дочірнього підприємства «Санаторій «Черче» 
Приватного акціонерного товариства лікувально-оздоровчих закладів профспілок України 
Укрпрофоздоровниця».

5 Про внесення змін до рішення річних загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного 
товариства лікувально-оздоровчих закладів профспілок України «Укрпрофоздоровниця» від
26.04.2021 № 36-39/28 «Про ліквідацію Дочірнього підприємства «Санаторій «Озерний» 
Приватного акціонерного товариства лікувально-оздоровчих закладів профспілок України
Укрпрофоздоровниця».

1 'т Про внесення змін до рішення річних загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного 
товариства лікувально-оздоровчих закладів профспілок України «Укрпрофоздоровниця» від
26.04.2021 № 36-39/23 «Про внесення змін до рішення річних загальних зборів акціонерів 
Приватного акціонерного товариства лікувально-оздоровчих закладів профспілок України 
• Укрпрофоздоровниця» від 27.08.2020 року № 36-38/21 «Про внесення змін до рішення 
річних Загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства лікувально- 
оздоровчих закладів профспілок України «Укрпрофоздоровниця» від 10.04.2018р. №36- 
35 21 «Про внесення змін до рішення річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ 
•Укрпрофоздоровниця» від 26.04.2017р. №36-34/29 «Про ліквідацію «Підприємство 
••Курорт» - Дочірнього підприємства Закритого акціонерного товариства лікувально- 
оздоровчих закладів профспілок України «Укрпрофоздоровниця».

1 ~. Про збільшення Статутного капіталу Дочірнього підприємства “Клінічний санаторій 
''Хмільник” Приватного акціонерного товариства лікувально-оздоровчих закладів 
профспілок України “Укрпрофоздоровниця”, внесення змін до Статуту підприємства та 
затвердження його в новій редакції.

18. Про внесення змін до Статуту Дочірнього підприємства «Клінічний санаторій ім. Горького» 
Приватного акціонерного товариства лікувально-оздоровчих закладів профспілок України 
«Укрпрофоздоровниця» та затвердження його в новій редакції.

Порядок голосування з питань порядку денного Зборів:
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Голосування на Зборах з питань порядку денного проводилось з використанням бюлетеня длі 
голосування (щодо інших питань порядку денного).
Голосування проводилося за принципом: одна голосуюча проста іменна акція -  один голос.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ З ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗБОРІВ ТА РІШЕННЯ 
ПРИЙНЯТІ ЗБОРАМИ:

З ПЕРШОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО «Прийняття рішення за наслідками 
розгляду звіту Правління за 2021 рік».

Проект рішення з першого питання порядку денного:
1. Затвердити звіт Правління Товариства про підсумки фінансово-господарської діяльності 

ПрАТ “Укрпрофоздоровниця” за 2021 рік.
2. Визнати роботу Правління ПрАТ “Укрпрофоздоровниця” у 2021 році задовільною.

Підсумки голосування з питання № 1 порядку денного річних загальних зборів акціонерів 
'Г ивариства:_______________________ __________ ______________

Підсумки голосування Кількість
голосів

У відсотках до загальної кількості 
голосів акціонерів (їх представників), 

які зареєструвалися для участі у річних 
загальних зборах та є власниками 
голосуючих з цього питання акцій

Кількість голосів акціонерів, які 
проголосували «ЗА»

15024687 92,9212%

Кількість голосів акціонерів, які
проголосували «ПРОТИ»

0 0%

Кількість голосів акціонерів, які 
п р о г о л о су вал и «УТРИМАВСЯ»

1144595 7,0788%

Кількість голосів акціонерів, які не 
'ради \часть у голосуванні

0 0%

Кількість голосів акціонерів за 
'ь легенями, визнаними недійсними

0 0%

я річних загальних зборів акціонерів Товариства з питання порядку денного, що 
: вдасться, приймається 15024687 голосуючих акцій, що становить 92,9212% від загальної
■ л- сті голосів осіб, які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах та є власниками 

ючих з цього питання акцій.
Рішення прийнято більшістю.

Прийняте рішення по першому питанню порядку денного:
Дистанційні річні Загальні збори акціонерів ПрАТ «Укрпрофоздоровниця»
ВИРІШИЛИ:

Затвердити звіт Правління Товариства про підсумки фінансово-господарської діяльності 
ПрАТ "Укрпрофоздоровниця” за 2021 рік.

І Визнати роботу Правління ПрАТ “Укрпрофоздоровниця” у 2021 році задовільною.

1 ДРУГОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО «Розгляд звіту Наглядової ради ПрАТ 
"Укрпрофоздоровниця” за 2021 рік, затвердження заходів за результатами його розгляду та 
прийняття рішення за наслідками розгляду її звіту».

Проект рішення з другого питання порядку денного:
Затвердити звіт Наглядової ради ПрАТ “Укрпрофоздоровниця” про роботу Наглядової 
ради Товариства у 2021 році.

І. Визнати роботу Наглядової ради ПрАТ “Укрпрофоздоровниця” за 2021 рік задовільною 
та затвердити заходи за результатами розгляду звіту Наглядової ради (додаток 1). 

Підсумки голосування з питання № 2 порядку денного річних загальних зборів акціонерів 
Т овариства:



Підсумки голосування Кількість
голосів

У відсотках до загальної кількості 
голосів акціонерів (їх представників), 

які зареєструвалися для участі у 
річних загальних зборах та є 

власниками голосуючих з цього 
питання акцій

Кількість голосів акціонерів, які 
проголосували «ЗА»

15024687 92,9212%

Кількість голосів акціонерів, які 
проголосували «ПРОТИ»

0 0%

Кількість голосів акціонерів, які 
проголосували «УТРИМАВСЯ»

1144595 7,0788%

Кількість голосів акціонерів, які не 
брали участь у голосуванні

0 0%

Кількість голосів акціонерів за 
бюлетенями, визнаними недійсними

0 0%

э :шення річних загальних зборів акціонерів Товариства з питання порядку денного, що 
^зглядається, приймається 15024687 голосуючих акцій, що становить 92,9212% від загальної 

кількості голосів осіб, які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах та є власниками 
голосуючих з цього питання акцій.
Рішення прийнято більшістю.

Прийняте рішення по другому питанню порядку денного;
Дистанційні річні Загальні збори акціонерів ПрАТ «Укрпрофоздоровниця»
ВИРІШИЛИ:

1. Затвердити звіт Наглядової ради ПрАТ “Укрпрофоздоровниця” про роботу Наглядової 
ради Товариства у 2021 році.

2. Визнати роботу Наглядової ради ПрАТ “Укрпрофоздоровниця” за 2021 рік задовільною 
та затвердити заходи за результатами розгляду звіту Наглядової ради (додаток 1).

$ ТРЕТЬОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО «Про затвердження звіту та висновків 
Ревізійної комісії ПрАТ “Укрпрофоздоровниця” за 2021 рік.».

Проект рішення з третього питання порядку денного:
1. Затвердити Звіт та висновки Ревізійної комісії за результатами діяльності ПрАТ 

“Укрпрофоздоровниця” за 2021 рік. (додаток 1).

Підсумки голосування з питання № 3 порядку денного річних загальних зборів акціонерів 
Товариства: ____________________________ ____________________________________

Підсумки голосування Кількість
голосів

У відсотках до загальної кількості 
голосів акціонерів (їх представників), 

які зареєструвалися для участі у 
річних загальних зборах та є 

власниками голосуючих з цього 
питання акцій

Кількість голосів акціонерів, які 
проголосували «ЗА»

15024687 92,9212%

Кількість голосів акціонерів, які 
проголосували «ПРОТИ»

0 0%

Кількість голосів акціонерів, які 
проголосували «УТРИМАВСЯ»

1144595 7,0788%

Кількість голосів акціонерів, які не 
брали участь у голосуванні

0 0%

Кількість голосів акціонерів за 
бюлетенями, визнаними недійсними

0 0%
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Рішення річних загальних зборів акціонерів Товариства з питання порядку денного, ну 
розглядається, приймається 15024687 голосуючих акцій, що становить 92,9212% від загально 
кількості голосів осіб, які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах та є власникамі 
голосуючих з цього питання акцій.
Рішення прийнято більшістю.

Прийняте рішення по третьому питанню порядку денного:
Унстанційні річні Загальні збори акціонерів ПрАТ «Укрпрофоздоровниця»
ВИРІШИЛИ:

Затвердити Звіт та висновки Ревізійної комісії за результатами діяльності ПрАТ 
'■Укрпрофоздоровниця” за 2021 рік. (додаток 1).

З ЧЕТВЕРТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО «Прийняття рішення за наслідками 
розгляду звіту Ревізійної комісії ПрАТ “Укрпрофоздоровниця” за 2021 рік.».

Проект рішення з четвертого питання порядку денного:
У Визнати роботу Ревізійної комісії ПрАТ “Укрпрофоздоровниця” у 2021 році 

задовільною.

Підсумки голосування з питання № 4 порядку денного річних загальних зборів акціонерів 
Т » вариства:_______________________ __________ _________ ________________ _

Підсумки голосування Кількість
голосів

У відсотках до загальної кількості 
голосів акціонерів (їх представників), 

які зареєструвалися для участі у 
річних загальних зборах та є 

власниками голосуючих з цього 
питання акцій

Кількість голосів акціонерів, які
л р голосували «ЗА»

15024687 92,9212%

Кількість голосів акціонерів, які 
проголосували «ПРОТИ»

0 0%

Кількість голосів акціонерів, які
проголосували «УТРИМАВСЯ»

1144595 7,0788%

Кількість голосів акціонерів, які не 
"рали участь у голосуванні

0 0%

Кількість голосів акціонерів за 
бюлетенями, визнаними недійсними

0 0%

: шення річних загальних зборів акціонерів Товариства з питання порядку денного, що
'  : злякається, приймається 15024687 голосуючих акцій, що становить 92,9212% від загальної 
• лл-ггсті голосів осіб, які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах та є власниками 
' л : л-точих з цього питання акцій.
Рішення прийнято більшістю.

Прийняте рішення по четвертому питанню порядку денного:
.Ухллнціїїні річні Загальні збори акціонерів ПрАТ «Укрпрофоздоровниця»
ВИРІШИЛИ:

Визнати роботу Ревізійної комісії ПрАТ “Укрпрофоздоровниця” у 2021 році задовільною.

1 П ЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО «Про затвердження річного звіту та 
'ллансу ПрАТ “Укрпрофоздоровниця” за 2021 рік.».

Прнект рішення з п'ятого питання порядку денного:
’. . Затвердити річний звіт про фінансово-господарську діяльність Правління та 

уг -лшаьниитз за 2021 рік з валютою баланс}' в сумі 966508,3 тис.грн. (дев'ятсот шістдесят шість 
. лйгнів п'ятсот вісім тисяч гривень).

2. Затвердити річні звіти фінансово-господарської діяльності



ПрАТ «Укрпрофоздоровниця» за 2021 рік 52 дочірніх підприємств (44 санаторно-курортних та 8 
допоміжних підприємств) з валютою балансів у наступних сумах ( в тис.грн.)

Назва дочірнього підприємства Валюта балансу
Дніпропетровська обл.
1. Санаторій "Славутич ім. Б.В.Пашковського” 13132,7
2. Санаторій “Дніпровський” 41269,5
Закарпатська обл.
1. Санаторій “Карпати” 52822,4
2. Санаторій “Синяк” 28326,0
3. Санаторій “Поляна” 19126,6
4. Санаторій “Сонячне Закарпаття” 28941,2
5. Санаторій “Шаян” 16645,7
6. Санаторій “Верховина” 5010,1
7. Гідрогеологічна режимно-експлуатаційна станція 1101,4
Миколаївська обл.
1. Очаківське об'єднання санаторно-курортних

закладів 14101,3
2. Дитячий санаторій “Сонячний” 461,4
Херсонська обл.
1. Санаторій “Гопри” 4772,3
2. Санаторій для дітей з батьками “Скадовськ” 13054,4

Одеська обл.
1. Клінічний санаторій “Лермонтовський” 17245,4
2. Санаторій ім. Чувиріна 1796,9
3. Клінічний санаторій ім.Горького 30912,2
4. Клінічний санаторій ім Пирогова 55267,5
5. Санаторій “Красні зорі” 5078,4
6. Клінічний санаторій по реабілітації хворих з 4347,2

захворюваннями органів зору “Зелений мис”
7. Пансіонат відпочинку “Мирний” 7240,2
м. Львів та Львівська обл.
1. Санаторій «Моршинкурорт» 75954,9
2. Санаторій “Любінь Великий” 8329,5
3. Санаторій “Немирів” 47,1
4. Санаторій “Львів” 8122,5
5. Гідрогеологічне підприємство 617,4
“Укргеокаптажмінвод”
6. ДВКП «Вектор Б» 107,9
7. Дитяча дошкільна установа “Веселка” 8,9
Івано-Франківська обл.
1. Санаторій “Черче” 5229,3

Донецька обл.
1. Санаторно-курортний реабілітаційний центр 50778,0

"Слов'янський курорт”
2. Слов’янська гідрогеологічна режимно- 2103,2

експлуатаційна станція
Луганська обл.
1. Санаторій “Озерний” 7461,5

Харківська обл.
1. Санаторій “Березівські мінеральні води” 37700,2
2. Санаторій “Високий” 3950,2
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3. Санаторій “Рогца” 41654,6
4. Санаторій “Ялинка5' 19725,5
5. Харківська ГРЄС 168,8
Вінницька обл.
1. Клінічний санаторій “Хмільник” 36262,3
2. Санаторій “Авангард 15198,3
3. Дитячий санаторій “Гірський” 221,8
4. Дитячий санаторій “Сокілець” 1625,4
5. Санаторій ім. М.М. Коцюбинського 234,5
6. Гідрогеологічна режимно-експлуатаційна станція 1038,0

м. Хмільник
Хмельницька обл.
1. Санаторій “Збруч” 3807,5

м. Київ та Київська обл.
1. Клінічний санаторій “Жовтень” 28744,4
2. Санаторій “Зірка” 2599,8
3. Санаторій “Україна” 19259,9
4. Санаторій для батьків з дітьми “Дубки” 1286,4
5. Санаторій ім. 1-го Травня 0,8
6. Київська міська курортна бальнеологічна лікарня 49780,8

профспілок України

7. Підприємство “Курорт” 2011,3
Житомирська обл.
1. Санаторій для батьків з дітьми “Тетерів” 4527,0
Чернігівська обл.
1. Санаторій ім. ГЦорса 2,2

З Затвердити зведений звіт про фінансово-господарську діяльність дочірніх підприємств за 
І 21 рік з валютою балансу в сумі 789212,7 тис. гри. (сімсот вісімдесят дев’ять мільйонів 
аа істі дванадцять тисяч гривень).

Підсумки голосування з питання № 5 порядку денного річних загальних зборів акціонерів 
Т овариства:

Підсумки голосування Кількість
голосів

У відсотках до загальної кількості 
голосів акціонерів (їх представників), 

які зареєструвалися для участі у 
річних загальних зборах та є 

власниками голосуючих з цього 
питання акцій

Кількість голосів акціонерів, які 
проголосували «ЗА»

15024687 92,9212%

Кількість голосів акціонерів, які 
проголосували «ПРОТИ»

0 0%

Кількість голосів акціонерів, які 
проголосували «УТРИМАВСЯ»

1144595 7,0788%

Кількість голосів акціонерів, які не 
брали участь у голосуванні

0 0%

Кількість голосів акціонерів за 
бюлетенями, визнаними недійсними

0 0%

Хшення річних загальних зборів акціонерів Товариства з питання порядку денного, що 
г .'зглядається, приймається 15024687 голосуючих акцій, що становить 92,9212% від загальної 
:-::лькості голосів осіб, які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах та є власниками
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голосуючих з цього питання акцій. 
Рішення прийнято більшістю.

Прийняте рішення по п'ятому питанню порядку денного:
~о:станційні річні Загальні збори акціонерів ПрАТ «Укрпрофоздоровниця»
ВИРІШИЛИ:

1. Затвердити річний звіт про фінансово-господарську діяльність Правління та 
ггедставництв за 2021 рік з валютою балансу в сумі 966508,3 тис.грн. (дев’ятсот шістдесят шість
■ ггьйонів п’ятсот вісім тисяч гривень).

2. Затвердити річні звіти фінансово-господарської діяльності 
г АТ 'А крпрофоздоровниця» за 2021 рік 52 дочірніх підприємств (44 санаторно-курортних та 8

. г гміжних підприємств) з валютою балансів у наступних сумах ( в тис.грн.)

Назва дочірнього підприємства
Валюта
балансу

Дніпропетровська обл.
1. Санаторій “Славутич ім. Б.В.Пашковського” 13132,7
2. Санаторій “Дніпровський” 41269,5

Закарпатська обл.
1. Санаторій “Карпати” 52822,4
2. Санаторій “Синяк” 28326,0
3. Санаторій “Поляна” 19126,6
4. Санаторій “Сонячне Закарпаття” 28941,2
5. Санаторій “Шаян” 16645,7
6. Санаторій “Верховина” 5010,1
7. Гідрогеологічна режимно-експлуатаційна станція 1101,4
Миколаївська обл.

1. Очаківське об'єднання санаторно-курортних закладів 14101,3
2. Дитячий санаторій “Сонячний”

461,4

Херсонська обл.
1. Санаторій “Гопри” 4772,3
2. Санаторій для дітей з батьками “Скадовськ” 13054,4

Одеська обл.
1 .Клінічний санаторій “Лермонтовський” 17245,4
2. Санаторій ім. Чувиріна 1796,9
3. Клінічний санаторій ім.Горького 30912,2
4. Клінічний санаторій ім Пирогова 55267,5
5. Санаторій “Красні зорі” 5078,4
6. Клінічний санаторій по реабілітації хворих з 4347,2
захворюваннями органів зору “Зелений мис”
7. Пансіонат відпочинку “Мирний” 7240,2
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м. Львів та Львівська обл.
1.Санаторій «Моршинкурорт» 75954,9
2.Санаторій “Любінь Великий” 8329,5
3.Санаторій “Немирів” 47,1
4.Санаторій “Львів” 8122,5
5.Гідрогеологічне підприємство 
“У кргеокаптажмінвод”

617,4

6. ДВКП «Вектор Б» 107,9
7. Дитяча дошкільна установа “Веселка” 8,9

Івано-Франківська обл.
1.Санаторій “Черче” 5229,3

Донецька обл.

1.Санаторно-курортний реабілітаційний центр 
“Слов'янський курорт”

50778,0

2.Слов’янська гідрогеологічна режимно- 
експлуатаційна станція

2103,2

Луганська обл.
1. Санаторій “Озерний” 7461,5

Харківська обл. 37700,2
1.Санаторій “Березівські мінеральні води” 3950,2
2.Санаторій “Високий” 41654,6
3.Санаторій “Рогца” 19725,5
4. Санаторій “Ялинка”
5. Харківська ГРЄС

168,8

Вінницькі: обл.
1 .Клінічний санаторій “Хмільник” 36262,3
2.Санаторій “Авангард 15198,3
3.Дитячий санаторій “Гірський” 221,8
4.Дитячий санаторій “Сокілець” 1625,4
5.Санаторій ім. М.М. Коцюбинського 234,5
6. Гідрогеологічна режимно-експлуатаційна станція м. 
Хмільник

1038,0

Хмельницька обл.

1. Санаторій “Збруч” 3807,5

м. Київ та Київська обл.
1.Клінічний санаторій “Жовтень” 28744,4
2.Санаторій “Зірка” 2599,8
3.Санаторій “Україна” 19259,9
4.Санаторій для батьків з дітьми “Дубки” 1286,4
5.Санаторій ім. 1-го Травня 0,8
6.Київська міська курортна бальнеологічна лікарня 
профспілок України

49780,8
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7.Підприємство “Курорт” 2011,3

Житомирська обл.
1. Санаторій для батьків з дітьми “Тетерів” 4527,0

Чернігівська обл.
1. Санаторій ім. Щорса 2,2

3. Затвердити зведений звіт про фінансово-господарську діяльність дочірніх підприємств 
..121  рік з валютою балансу в сумі 789212,7 тис. гри. (сімсот вісімдесят дев’ять- мільйонів 

. . дванадцять тисяч гривень).

> ШОСТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО «Про розподіл прибутку (збитку) ПрАТ 
“ Укрпрофоздоровниця” за 2021 рік; про розподіл частини нерозподіленого прибутку за 2019 
г ік та  затвердження розміру річних дивідендів за 2021 рік.».

Проект рішення з шостого питання порядку денного:
1. Не проводити розподіл прибутку за 2021 рік у зв’язку з відсутністю прибутку від

: .-.; с о во - госгі о даре ької діяльності у ПрАТ «Укрпрофоздоровниця» за 2021 рік.
2. Затвердити до розподілу частини нерозподіленого прибутку за 2019 рік в розмірі 

-2.-013.32 гривень (чотири мільйони двісті чотири тисячі тринадцять гривень 32 копійки) на 
- ;ддату дивідендів ПрАТ «Укрпрофоздоровниця».

3. Визначити розмір дивідендів на одну акцію ПрАТ «Укрпрофоздоровниця» в сумі 0,26 
: -день.

4. Затвердити наступний порядок розподілу прибутку за 2021 рік дочірніми
ддгиємствами ПрАТ «Укрпрофоздоровниця» в сумі 5272,5 тис, грн.:

. виплату дивідендів 
Укрпрофоздоровниця»

ПрАТ 50% 2 636,25 тис. грн.

. ерзний (страховий) фонд 5 % 263,63 тис. грн.
У грозподілений прибуток 45 % 2 372,62 тис. грн.

5. Резервний фонд дочірніх підприємств направляти на покриття непередбачених витрат і 
' 1 : ків від стихійних лих (повінь, буревії тощо).

6. Дочірнім підприємствам забезпечити виплату дивідендів ПрАТ «Укрпрофоздоровниця» 
.трек до 05 січня 2023 року.

Підсумки голосування з питання № 6 порядку денного річних загальних зборів акціонерів 
Товариства:________________________________________ ________________________________

Підсумки голосування Кількість
голосів

У відсотках до загальної 
кількості голосів акціонерів (їх 

представників), які 
зареєструвалися для участі у 
річних загальних зборах та є 

власниками голосуючих з цього 
питання акцій

Кількість голосів акціонерів, які 
проголосували «ЗА»

15024687 92,9212%

Кількість голосів акціонерів, які 
проголосували «ПРОТИ»

0 0%

Кількість голосів акціонерів, які 
проголосували «УТРИМАВСЯ»

1144595 7,0788%

Кількість голосів акціонерів, які не 
брали участь у голосуванні

0 0%
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Кількість голосів акціонерів за 
'ь легенями, визнаними недійсними

0%

■ ттення річних загальних зборів акціонерів Товариства з питання порядку денного, щ 
т : глялається, приймається 15024687 голосуючих акцій, що становить 92,9212% від загальне
■ л і кості голосів осіб, які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах та є власникам 

т . суючих з цього питання акцій.
Рішення прийнято більшістю.

Прийняте рішення по шостому питанню порядку денного:
станційні річні Загальні збори акціонерів ПрАТ «Укрпрофоздоровниця»

ВИРІШИЛИ:
1. Не проводити розподіл прибутку за 2021 рік у зв’язку з відсутністю прибутку ви 

-цнсово-господарської діяльності у ПрАТ «Укрпрофоздоровниця» за 2021 рік.
2. Затвердити до розподілу частини нерозподіленого прибутку за 2019 рік в розмір 

-1 -013.32 гривень (чотири мільйони двісті чотири тисячі тринадцять гривень 32 копійки) ш 
1 :::,тату дивідендів ПрАТ «Укрпрофоздоровниця»

3. Визначити розмір дивідендів на одну акцію ПрАТ «Укрпрофоздоровниця» в сумі 0,2( 
■ ель.

4. Затвердити наступний порядок розподілу прибутку за 2021 рік дочірніми 
т.триємствами ПрАТ «Укрпрофоздоровниця» в сумі 5272,5 тис. грн.:

На виплату дивідендів 
Укрпрофоздоровниця»

ПрАТ 50% 2 636,25 тис. грн.

Резервний (страховий) фонд 5 % 263,63 тис. грн.
Нерозподілений прибуток 45 % 2 372,62 тис. грн.

5. Резервний фонд дочірніх підприємств направляти на покриття непередбачених витрат і 
Уітків від стихійних лих (повінь, буревії тощо).

6. Дочірнім підприємствам забезпечити виплату дивідендів ПрАТ «Укрпрофоздоровниця» 
? строк до 05 січня 2023 року.

З СЬОМОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО «Визначення способу виплати дивідендів 
за 2021 рік.».

Проект рішення з сьомого питання порядку денного:
Визначити спосіб виплати дивідендів, а саме: ПрАТ «Укрпрофоздоровниця» здійснити 

виплату дивідендів безпосередньо акціонерам шляхом перерахування грошових коштів на їх 
поточні рахунки.

Підсумки голосування з питання № 7 порядку денного річних загальних зборів 
акціонерів Товариства: __________________________________

Підсумки голосування Кількість
голосів

У відсотках до загальної кількості 
голосів акціонерів (їх представників), 

які зареєструвалися для участі у 
річних загальних зборах та є 

власниками голосуючих з цього 
питання акцій

Кількість голосів акціонерів, які 
проголосували «ЗА»

16169282 100%

Кількість голосів акціонерів, які 
проголосували «ПРОТИ»

0 0%

Кількість голосів акціонерів, які 
проголосували «УТРИМАВСЯ»

0 0%

Кількість голосів акціонерів, які 0 0%



прали участь у голосуванні
лькість голосів акціонерів за 
летенями, визнаними 
писними

0 0%

_ення річних загальних зборів акціонерів 1"оваритва з питання порядку денного,
'  г.гядається, приймається 16169282 голосуючих акцій, що становить 100% від загальної 

х гості голосів осіб, які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах та є власниками 
~: суючих з цього питання акцій.

Ділення прийнято одноголосно.

Прийняте рішення по сьомому питанню порядку денного:
П . тонційні річні Загальні збори акціонерів ПрАТ «Укрпрофоздоровниця»
З И РІШИЛИ:

1. Визначити спосіб виплати дивідендів, а саме: ПрАТ «Укрпрофоздоровниця» здійснити 
■ осоту дивідендів безпосередньо акціонерам шляхом перерахування грошових коштів на їх 

: чні рахунки.

} ВОСЬМОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО «Про затвердження кошторису витрат 
Наглядової ради ПрАТ “Укрпрофоздоровниця” на 2022 рік.».

Проект рішення з восьмого питання порядку денного:
Затвердити кошторис витрат Наглядової ради ПрАТ “Укрпрофоздоровниця” на 2022 рік в 

. ' л 95.0 тис. грн. (додається).

Підсумки голосування з питання № 8 порядку денного річних загальних зборів акціонерів 
І пварнства:________________________ __________ ______________ ____________________

Підсумки голосування Кількість
голосів

У відсотках до загальної кількості 
голосів акціонерів (їх 

представників), які зареєструвалися 
для участі у річних загальних зборах 
та є власниками голосуючих з цього 

питання акцій
Кількість голосів акціонерів, які
проголосували «ЗА»

15024687 92,9212%

Кількість голосів акціонерів, які 
проголосували «ПРОТИ»

0 0%

Кількість голосів акціонерів, які 
проголосували «УТРИМАВСЯ»

1144595 7,0788%

Кількість голосів акціонерів, які не 
брали участь у голосуванні

0 0%

Кількість голосів акціонерів за 
бюлетенями, визнаними недійсними

0 0%

Рішення річних загальних зборів акціонерів Товариства з питання порядку денного, що 
до зглядається, приймається 15024687 голосуючих акцій, що становить 92,9212% від загальної 
кількості голосів осіб, які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах та є власниками 
голосуючих з цього питання акцій.
Рішення прийнято більшістю.

Прийняте рішення по восьмому питанню порядку денного:
Дистанційні річні Загальні збори акціонерів ПрАТ «Укрпрофоздоровниця»
ВИРІШИЛИ:

1. Затвердити кошторис витрат Наглядової ради ПрАТ “Укрпрофоздоровниця” на 2022 рік 
в сумі 95,0 тис. грн. (додається).

14



; ЛЕВ ЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО «Про надання дозволу на внесення 
-^Р'\омого майна ПрАТ «Укрпрофоздоровниця» до статутного капіталу ТОВ «Санаторій 
Поляна».

Проект рішення з дев'ятого питання порядку денного:
1. Надати дозвіл на внесення до статутного капіталу ТОВ «Санаторій «Поляна» 

днтнфікаційний код ЄДРПОУ: 02649880) нерухомого майна ПрАТ «Укрпрофоздоровниця» 
:;:-:тифікаційний код ЄДРПОУ: 02583780) згідно з переліком (Додаток 1) за ринковою вартістю, 
значеною на підставі незалежної оцінки, за умови відсутності будь-яких обтяжень та обмежень 

— до цього майна та при умові укладання Корпоративного договору між учасником ТОВ 
і днаторій «Поляна» та МПП «Алекс», та Інвестиційного договору з реалізації інвестиційного 

тоекту реконструкції ТОВ «Санаторій «Поляна» (укладається між ПрАТ 
УКРПРОФОЗДОРОВНИЦЯ» - замовник, МПП «Алекс» - Інвестор та ТОВ «Санаторій 
У дяна» - виконавець).

2. Доручити Голові Правління ПрАТ «Укрпрофоздоровниця» Суботі М.В. на загальних 
гах учасника ТОВ «Санаторій «Поляна» по питанню «Про збільшення статутного капіталу 

7 73 «Санаторій «Поляна» за рахунок додаткового вкладу учасника» голосувати «ЗА» з 
згадуванням п.1 даного рішення.

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на голову Наглядової ради ПрАТ 
Удрпрофоздоровниця» Саєнка В.В.

Підсумки голосування з питання № 9 порядку денного річних загальних зборів акціонерів 
Т овариства:_______________________ __________ _______________________________ _______

Підсумки голосування Кількість
голосів

У відсотках до загальної кількості 
голосів акціонерів (їх представників), 

які зареєструвалися для участі у річних 
загальних зборах та є власниками 
голосуючих з цього питання акцій

Кількість голосів акціонерів, які 
проголосували «ЗА»

15024687 92,9212%

Кількість голосів акціонерів, які 
проголосували «ПРОТИ»

0 0%

Кількість голосів акціонерів, які 
проголосували «УТРИМАВСЯ»

1144595 7,0788%

Кількість голосів акціонерів, які не 
брали участь у голосуванні

0 0%

Кількість голосів акціонерів за 
бюлетенями, визнаними недійсними

0 0%

Рішення річних загальних зборів акціонерів Товариства з питання порядку денного, що 
розглядається, приймається 15024687 голосуючих акцій, що становить 92,9212% від загальної 
кількості голосів осіб, які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах та є власниками 
голосуючих з цього питання акцій.
Рішення прийнято більшістю.

Прийняте рішення по дев'ятому питанню порядку денного:
Дистанційні річні Загальні збори акціонерів ПрАТ «Укрпрофоздоровниця»
ВИРІШИЛИ:

1. Надати дозвіл на внесення до статутного капіталу ТОВ «Санаторій «Поляна» 
(ідентифікаційний код ЄДРПОУ: 02649880) нерухомого майна ПрАТ «Укрпрофоздоровниця» 
(ідентифікаційний код ЄДРПОУ: 02583780) згідно з переліком (Додаток 1) за ринковою вартістю, 
визначеною на підставі незалежної оцінки, за умови відсутності будь-яких обтяжень та обмежень 
щодо цього майна та при умові укладання Корпоративного договору між учасником ТОВ 
«Санаторій «Поляна» та МПП «Алекс», та Інвестиційного договору з реалізації інвестиційного 
проекту реконструкції ТОВ «Санаторій «Поляна» (укладається між ПрАТ
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-ТЛРОФОЗДОРОВНИЦЯ» - замовник, МПП «Алекс» - Інвестор та ТОВ «Санаторії 
н̂л > - виконавець).

2. Доручити Голові Правління ПрАТ «Укрпрофоздоровниця» Суботі М.В. на загальню 
учасника ТОВ «Санаторій «Поляна» по питанню «Про збільшення статутного капітал} 
Санаторій «Поляна» за рахунок додаткового вкладу учасника» голосувати «ЗА» ;

-.. / занням п.1 даного рішення.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на голову Наглядової ради ПрАТ 

". - гптофоздоровниця» Саєнка В.В.

ДЕСЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО «Про ліквідацію , Дочірньої^ 
лприемства «Дитячий санаторій «Сокілець» Приватного акціонерного товаристві 
ч-\ вально - оздоровчих закладів профспілок України «Укрпрофоздоровниця».

І: оект рішення з десітого питання порядку денного:
1. Припинити ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО «ДИТЯЧИЙ САНАТОРІЙ "СОКІЛЕЦЬ’ 

ДЗАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ЛІКУВАЛЬНО-ОЗДОРОВЧИХ ЗАКЛАДИ
ОСПІЛОК УКРАЇНИ «УКРПРОФОЗДОРОВНИЦЯ» (вул. Михайлівська, будинок 49, селс 

■ ледь. Вінницький район, Вінницька область, 22846, Україна, ідентифікаційний код 23055682 
• :м його ліквідації у добровільному порядку.

2. Призначити ліквідаційну комісію ДОЧІРНЬОГО ПІДПРИЄМСТВА «ДИТЯЧИР
АТОРІЙ "СОКІЛЕЦЬ" ПРИВАТНОГО а к ц іо н е р н о г о  т о в а р и с т в а  л ік у в а л ь н о  

: Т 'РОВЧИХ ЗАКЛАДІВ ПРОФСПІЛОК УКРАЇНИ «УКРПРОФОЗДОРОВНИЦЯ» у складі:
1. Литвиненко Дмитро Олександрович - юрисконсульт відділу претензійно 

позовної роботи управління правового забезпечення Приватного акціонерного товариств; 
лікувально-оздоровчих закладів профспілок України «Укрпрофоздоровниця», голов; 
ліквідаційної комісії, ідентифікаційний номер -  3310010114;

2. Чушенко Наталія Федорівна -  бухгалтер відділу бухгалтерського облію 
управління бухгалтерського обліку та звітності Приватного акціонерноп 
товариства лікувально-оздоровчих закладів профспілок України «Укрпрофоздоровниця» 
ідентифікаційний номер -  1936308329;

3. Оксаніч Надія Вікторівна - бухгалтер відділу бухгалтерського облію 
управління бухгалтерського обліку та звітності Приватного акціонерного товариств; 
лікувально-оздоров-шх закладів профспілок України «Укрпрофоздоровниця» 
ідентифікаційний номер -- 2217311229.

3. Зобов’язати ліквідаційну комісію ДОЧІРНЬОГО ПІДПРИЄМСТВА «ДИТЯЧИР 
■-.НАТОРІЙ «СОКІЛЕЦЬ» ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ЛІКУВАЛЬНО 
НТОРОВЧИХ ЗАКЛАДІВ ПРОФСПІЛОК УКРАЇНИ «УКРПРОФОЗДОРОВНИЦЯ»:

- протягом 3-х днів з моменту прийняття рішення здійснити всі необхідні дії
спрямовані на повідомлення органа, який здійснив державну реєстрацію, про перебуванні 
ДОЧІРНЬОГО ПІДПРИЄМСТВА «ДИТЯЧИЙ САНАТОРІЙ "СОКІЛЕЦЬ’
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ЛІКУВАЛЬНО-ОЗДОРОВЧГО
ЗАКЛАДІВ ПРОФСПІЛОК УКРАЇНИ «УКРПРОФОЗДОРОВНИЦЯ» в процесі ліквідації;

- у передбачений законом строк з моменту призначення ліквідаційної комісі
ДОЧІРНЬОГО ПІДПРИЄМСТВА «ДИТЯЧИЙ САНАТОРІЙ "СОКІЛЕЦЬ’
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ЛІКУВАЛЬНО-ОЗДОРОВЧЮ
ЗАКЛАДІВ ПРОФСПІЛОК УКРАЇНИ «УКРПРОФОЗДОРОВНИЦЯ» опублікуваті 
відповідну інформацію про ліквідацію ДОЧІРНЬОГО ПІДПРИЄМСТВА «ДИТЯЧИЕ 
САНАТОРІЙ "СОКІЛЕЦЬ" ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВ/ 
ЛІКУВАЛЬНО-ОЗДОРОВЧИХ ЗАКЛАДІВ ПРОФСПІЛОК УКРАЇНІ-
«УКРПРОФОЗДОРОВНИЦЯ» у друкованих засобах масової інформації із зазначення* 
двомісячного терміну подання кредиторами заяв про свої претензії згідно з чинни* 
законодавством:

- після закінчення терміну на виявлення кредиторів скласти ліквідаційний балані 
та подати його на затвердження засновник}':



звітувати про результати діяльності ліквідаційної комісії ДОЧІРНЬОГО 
ПІДПРИЄМСТВА «ДИТЯЧИЙ САНАТОРІЙ "СОКІЛЕЦЬ" ПРИВАТНОГС
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ЛІКУВАЛЬНО-ОЗДОРОВЧИХ ЗАКЛАДІЕ
ПРОФСПІЛОК УКРАЇНИ «УКРПРОФОЗДОРОВНИЦЯ», а також виконувати інш 
функції, передбачені законодавством.

4. Встановити строк заявлення кредиторами своїх вимог до ДОЧІРНЬОГС 
ПІДПРИЄМСТВА «ДИТЯЧИЙ САНАТОРІЙ "СОКІЛЕЦЬ" ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГС 
ТОВАРИСТВА ЛІКУВАЛЬНО-ОЗДОРОВЧИХ ЗАКЛАДІВ ПРОФСПІЛОК УКРАЇНР
УКРПРОФОЗДОРОВНИЦЯ», що ліквідується, два місяці з дня опублікування повідомленні 

про рішення щодо ліквідації юридичної особи.
5. Затвердити порядок проведення ліквідаційної процедури ДОЧІРНЬОГС 

ПІДПРИЄМСТВА «ДИТЯЧИЙ САНАТОРІЙ "СОКІЛЕЦЬ" ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГС 
ТОВАРИСТВА ЛІКУВАЛЬНО-ОЗДОРОВЧИХ ЗАКЛАДІВ ПРОФСПІЛОК УКРАЇНР
УКРПРОФОЗДОРОВНИЦЯ», який передбачає наступні заходи:

звернення протягом 3-х днів з моменту прийняття засновником рішення пр( 
ліквідацію, до органу, який здійснив державну реєстрацію з повідомленням пр( 
припинення ДОЧІРНЬОГО ПІДПРИЄМСТВА «ДИТЯЧИЙ САНАТОРІЙ "СОКІЛЕЦЬ1 
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ЛІКУВАЛЬНО-ОЗДОРОВЧГО 
ЗАКЛАДІВ ПРОФСПІЛОК УКРАЇНИ «УКРПРОФОЗДОРОВНИЦЯ» шляхом ліквідації;

звернення в триденний строк з моменту прийняття рішення про ліквідацій 
ДОЧІРНЬОГО ПІДПРИЄМСТВА «ДИТЯЧИЙ САНАТОРІЙ "СОКІЛЕЦЬ1 
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ЛІКУВАЛЬНО-ОЗДОРОВЧГО 
ЗАКЛАДІВ ПРОФСПІЛОК УКРАЇНИ «УКРПРОФОЗДОРОВНИЦЯ» до органі] 
державної податкової служби та до органів Пенсійного фонду України з відповідний 
повідомленням про ліквідацію ДОЧІРНЬОГО ПІДПРИЄМСТВА «ДИТЯЧИІ 
САНАТОРІЙ "СОКІЛЕЦЬ" ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВІ 
ЛІКУВАЛЬНО-ОЗДОРОВЧИХ ЗАКЛАДІВ ПРОФСПІЛОК УКРАЇНІ 
«УКРПРОФОЗДОРОВНИЦЯ» та організацію позапланових перевірок;

анулювання статусу платника ПДВ, єдиного податку;
організація комплексу робіт щодо звільнення працівників ДОЧІРНЬОГС 

ПІДПРИЄМСТВА «ДИТЯЧИЙ САНАТОРІЙ "СОКІЛЕЦЬ" ПРИВАТНОГС 
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ЛІКУВАЛЬНО-ОЗДОРОВЧИХ ЗАКЛАДИ 
ПРОФСПІЛОК УКРАЇНИ «УКРПРОФОЗДОРОВНИЦЯ» у зв'язку з ліквідацією;

розгляд вимог кредиторів, заявлених до ДОЧІРНЬОГО ПІДПРИЄМСТВІ 
«ДИТЯЧИЙ САНАТОРІЙ "СОКІЛЕЦЬ" ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГС 
ТОВАРИСТВА ЛІКУВАЛЬНО-ОЗДОРОВЧИХ ЗАКЛАДІВ ПРОФСПІЛОК УКРАЇНІ 
«УКРПРОФОЗДОРОВНИЦЯ» протягом двох місяців з моменту опублікуванн: 
державним реєстратором оголошення про припинення ДОЧІРНЬОГО ПІДПРИЄМСТВІ 
«ДИТЯЧИЙ САНАТОРІЙ "СОКІЛЕЦЬ" ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГС 
ТОВАРИСТВА ЛІКУВАЛЬНО-ОЗДОРОВЧИХ ЗАКЛАДІВ ПРОФСПІЛОК УКРАЇНІ 
«УКРПРОФОЗДОРОВНИЦЯ» шляхом ліквідації;

закриття в банківських установах поточних рахунків, які не будут 
використовуватись в процедурі ліквідації ДОЧІРНЬОГО ПІДПРИЄМСТВА «ДИТЯЧИІ 
САНАТОРІЙ "СОКІЛЕЦЬ" ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВ/
ЛІКУВАЛЬНО-ОЗДОРОВЧИХ ЗАКЛАДІВ ПРОФСПІЛОК УКРАЇНІ
«УКРПРОФОЗДОРОВНИЦЯ»;

проведення інвентаризації та оцінки майна ДОЧІРНЬОГО ПІДПРИЄМСТВ/ 
«ДИТЯЧИЙ САНАТОРІЙ "СОКІЛЕЦЬ" ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГС
ТОВАРИСТВА ЛІКУВАЛЬНО-ОЗДОРОВЧИХ ЗАКЛАДІВ ПРОФСПІЛОК УКРАЇНІ 
«УКРПРОФОЗДОРОВНИЦЯ»;

стягнення дебіторської заборгованості ДОЧІРНЬОГО ПІДПРИЄМСТВ,- 
«ДИТЯЧИЙ САНАТОРІЙ "СОКІЛЕЦЬ" ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГС
ТОВАРИСТВА ЛІКУВАЛЬНО-ОЗДОРОВЧИХ ЗАКЛАДІВ ПРОФСПІЛОК УКРАЇНІ 
«УКРПРОФОЗДОРОВНИЦЯ»;



складення та затвердження за результатами виявлення кредитор 
проміжного ліквідаційного балансу ДОЧІРНЬОГО ПІДПРИЄМСТВА «ДИТЯЧИ 
САНАТОРІЙ "СОКІЛЕЦЬ" ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВ. 
ЛІКУВАЛЬНО-ОЗДОРОВЧИХ ЗАКЛАДІВ ПРОФСПІЛОК УКРАЇН'. 
«УКРПРОФОЗДОРОВНИЦЯ»;

проведення розрахунків з кредиторами ДОЧІРНЬОГО ПІДПРИЄМСТВ, 
«ДИТЯЧИЙ САНАТОРІЙ "СОКІЛЕЦЬ" ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОП 
ТОВАРИСТВА ЛІКУВАЛЬНО-ОЗДОРОВЧИХ ЗАКЛАДІВ ПРОФСПІЛОК УКРАЇНІ 
«УКРПРОФОЗДОРОВНИЦЯ»;

складення та затвердження ліквідаційного балансу ДОЧІРНЬОП 
ПІДПРИЄМСТВА «ДИТЯЧИЙ САНАТОРІЙ "СОКІЛЕЦЬ” ПРИВАТНОП 
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ЛІКУВАЛЬНО-ОЗДОРОВЧИХ ЗАКЛАДИ 
ПРОФСПІЛОК УКРАЇНИ «УКРПРОФОЗДОРОВНИЦЯ»;

закриття поточного банківського рахунку;
зняття ДОЧІРНЬОГО ПІДПРИЄМСТВА «ДИТЯЧИЙ САНАТОРІЇ 

"СОКІЛЕЦЬ" ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ЛІКУВАЛЬНО 
ОЗДОРОВЧИХ ЗАКЛАДІВ ПРОФСПІЛОК УКРАЇНИ «УКРПРОФОЗДОРОВНИЦЯ» : 
обліку в органах державної податкової служби, фондах загальнообов’язкового державноп 
соціального страхування;

передача документації, що підлягає довгостроковому зберіганню, де 
відповідної архівної установи;

внесення в Єдиний державний реєстр запису щодо припиненш 
ДОЧІРНЬОГО ПІДПРИЄМСТВА «ДИТЯЧИЙ САНАТОРІЙ "СОКІЛЕЦЬ’ 
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ЛІКУВАЛЬНО-ОЗДОРОВЧИХ 
ЗАКЛАДІВ ПРОФСПІЛОК УКРАЇНИ «УКРПРОФОЗДОРОВНИЦЯ» шляхом ліквідації тг 
організація публікації відповідного оголошення;

- вчинення інших заходів, направлених на ліквідацію ДОЧІРНЬОГО 
ПІДПРИЄМСТВА «ДИТЯЧИЙ САНАТОРІЙ «СОКІЛЕЦЬ» ПРИВАТНОГО 
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ЛІКУВАЛЬНО-ОЗДОРОВЧИХ ЗАКЛАДІВ 
ПРОФСПІЛОК УКРАЇНИ «УКРПРОФОЗДОРОВНИЦЯ» як юридичної особи.
6. Встановити строк для проведення ліквідаційної процедури ДОЧІРНЬОГО 

ПІДПРИЄМСТВА «ДИТЯЧИЙ САНАТОРІЙ «СОКІЛЕЦЬ» ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО 
ТОВАРИСТВА ЛІКУВАЛЬНО-ОЗДОРОВЧИХ ЗАКЛАДІВ ПРОФСПІЛОК УКРАЇНИ 
•УКРПРОФОЗДОРОВНИЦЯ» до 01 серпня 2024 року, який може бути збільшений за 
відповідним рішенням Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Укрпрофоздоровниця», у випадку 
виникнення певних непередбачуваних обставин.

Підсумки голосування з питання № 10 порядку денного річних загальних зборів 
акціонерів Товариства:___________ __________ __________ _____

Підсумки голосування Кількість
голосів

У відсотках до загальної кількості 
голосів акціонерів (їх представників), 

які зареєструвалися для участі у 
річних загальних зборах та є 

власниками голосуючих з цього 
питання акцій

Кількість голосів акціонерів, які 
проголосували «ЗА»

15024687 92,9212%

Кількість голосів акціонерів, які 
проголосували «ПРОТИ»

0 0%

Кількість голосів акціонерів, які 
проголосували «УТРИМАВСЯ»

1144595 7,0788%

Кількість голосів акціонерів, які 
не брали участь у голосуванні

0 0%

Кількість голосів акціонерів за 
бюлетенями, визнаними

0 0%

А



недійсними

Рішення річних загальних зборів акціонерів Товариства з питання порядку денного, гц 
розглядається, приймається 15024687 голосуючих акцій, що становить 92,9212% від загальне 
кількості голосів осіб, які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах та є власникам 
голосуючих з цього питання акцій.
Рішення прийнято більшістю.

Прийняте рішення по десятому питанню порядку денного:
Дистанційні річні Загальні збори акціонерів ПрАТ «Укрпрофоздоровниця»
ВИРІШИЛИ:

1. Припинити ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО «ДИТЯЧИЙ САНАТОРІЙ "СОКІЛЕЦЬ 
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ЛІКУВАЛЬНО-ОЗДОРОВЧИХ ЗАКЛАДИ 
ПРОФСПІЛОК УКРАЇНИ «УКРПРОФОЗДОРОВНИЦЯ» (вул. Михайлівська, будинок 49, селі 
Сокілець, Вінницький район, Вінницька область, 22846, Україна, ідентифікаційний код 23055682 
шляхом його ліквідації у добровільному порядку.

2. Призначити ліквідаційну комісію ДОЧІРНЬОГО ПІДПРИЄМСТВА «ДИТЯЧИЇ 
САНАТОРІЙ "СОКІЛЕЦЬ” ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ЛІКУВАЛЬНО 
ОЗДОРОВЧИХ ЗАКЛАДІВ ПРОФСПІЛОК УКРАЇНИ «УКРПРОФОЗДОРОВНИЦЯ» у складі:

1. Литвиненко Дмитро Олександрович - юрисконсульт відділу претензійно-позовної роботі 
управління правового забезпечення Приватного акціонерного товариства лікувально 
оздоровчих закладів профспілок України «Укрпрофоздоровниця», голова ліквідаційно 
комісії, ідентифікаційний номер -  3310010114;
2. Чушенко Наталія Федорівна -  бухгалтер відділу бухгалтерського обліку управлінні 
бухгалтерського обліку та звітності Приватного акціонерного товариства лікувально 
оздоровчих закладів профспілок України «Укрпрофоздоровниця», ідентифікаційний номер - 
1936308329;
3. Оксаніч Надія Вікторівна - бухгалтер відділу бухгалтерського обліку управлінні 
бухгалтерського обліку та звітності Приватного акціонерного товариства лікувально 
оздоровчих закладів профспілок України «Укрпрофоздоровниця», ідентифікаційний номер - 
2217311229.

3. Зобов’язати ліквідаційну комісію ДОЧІРНЬОГО ПІДПРИЄМСТВА «ДИТЯЧИР 
САНАТОРІЙ «СОКІЛЕЦЬ» ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ЛІКУВАЛЬНО- 
ОЗДОРОВЧИХ ЗАКЛАДІВ ПРОФСПІЛОК УКРАЇНИ «УКРПРОФОЗДОРОВНИЦЯ»:

- протягом 3-х днів з моменту прийняття рішення здійснити всі необхідні дії, спрямован 
на повідомлення органа, який здійснив державну реєстрацію, про перебування ДОЧІРНЬОГС 
ПІДПРИЄМСТВА «ДИТЯЧИЙ САНАТОРІЙ "СОКІЛЕЦЬ" ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГС 
ТОВАРИСТВА ЛІКУВАЛЬНО-ОЗДОРОВЧИХ ЗАКЛАДІВ ПРОФСПІЛОК УКРАЇНЕ 
«УКРПРОФОЗДОРОВНИЦЯ» в процесі ліквідації;

- у передбачений законом строк з моменту призначення ліквідаційної комісї 
ДОЧІРНЬОГО ПІДПРИЄМСТВА «ДИТЯЧИЙ САНАТОРІЙ "СОКІЛЕЦЬ" ПРИВАТНОГС 
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ЛІКУВАЛЬНО-ОЗДОРОВЧИХ ЗАКЛАДІВ ПРОФСПІЛОК 
УКРАЇНИ «УКРПРОФОЗДОРОВНИЦЯ» опублікувати відповідну інформацію про ліквідацію 
ДОЧІРНЬОГО ПІДПРИЄМСТВА «ДИТЯЧИЙ САНАТОРІЙ "СОКІЛЕЦЬ" ПРИВАТНОГС 
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ЛІКУВАЛЬНО-ОЗДОРОВЧИХ ЗАКЛАДІВ ПРОФСПІЛОК 
УКРАЇНИ «УКРПРОФОЗДОРОВНИЦЯ» у друкованих засобах масової інформації із 
зазначенням двомісячного терміну подання кредиторами заяв про свої претензії згідно з 
чинним законодавством;

■ - після закінчення терміну на виявлення кредиторів скласти ліквідаційний баланс та 
подати його на затвердження засновнику;

звітувати про результати діяльності ліквідаційної комісії ДОЧІРНЬОГО 
ПІДПРИЄМСТВА «ДИТЯЧИЙ САНАТОРІЙ "СОКІЛЕЦЬ" ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО 
ТОВАРИСТВА ЛІКУВАЛЬНО-ОЗДОРОВЧИХ ЗАКЛАДІВ ПРОФСПІЛОК УКРАЇНИ 
«УКРПРОФОЗДОРОВНИЦЯ», а також виконувати інші функції, передбачені законодавством.



4. Встановити строк заявлення кредиторами своїх вимог до ДОЧІРНЬОГО 
ПІДПРИЄМСТВА «ДИТЯЧИЙ САНАТОРІЙ "СОКІЛЕЦЬ" ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО 
ТОВАРИСТВА ЛІКУВАЛЬНО-ОЗДОРОВЧИХ ЗАКЛАДІВ ПРОФСПІЛОК УКРАЇНИ
УКРПРОФОЗДОРОВНИЦЯ», що ліквідується, два місяці з дня опублікування повідомлення 

::то рішення щодо ліквідації юридичної особи.
5. Затвердити порядок проведення ліквідаційної процедури ДОЧІРНЬОГО 

ПІДПРИЄМСТВА «ДИТЯЧИЙ САНАТОРІЙ "СОКІЛЕЦЬ" ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО 
ТОВАРИСТВА ЛІКУВАЛЬНО-ОЗДОРОВЧИХ ЗАКЛАДІВ ПРОФСПІЛОК УКРАЇНИ
УКРПРОФОЗДОРОВНИЦЯ», який передбачає наступні заходи:

- звернення протягом 3-х днів з моменту прийняття засновником рішення про ліквідацію, 
до органу, який здійснив державну реєстрацію з повідомленням про припинення 
ДОЧІРНЬОГО ПІДПРИЄМСТВА «ДИТЯЧИЙ САНАТОРІЙ "СОКІЛЕЦЬ" ПРИВАТНОГО 
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ЛІКУВАЛЬНО-ОЗДОРОВЧИХ ЗАКЛАДІВ ПРОФСПІЛОК 
УКРАЇНИ «УКРПРОФОЗДОРОВНИЦЯ» шляхом ліквідації;

звернення в триденний строк з моменту прийняття рішення про ліквідацію 
ДОЧІРНЬОГО ПІДПРИЄМСТВА «ДИТЯЧИЙ САНАТОРІЙ "СОКІЛЕЦЬ" ПРИВАТНОГО 
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ЛІКУВАЛЬНО-ОЗДОРОВЧИХ ЗАКЛАДІВ ПРОФСПІЛОК 
УКРАЇНИ «УКРПРОФОЗДОРОВНИЦЯ» до органів державної податкової служби та до 
органів Пенсійного фонду України з відповідним повідомленням про ліквідацію 
ДОЧІРНЬОГО ПІДПРИЄМСТВА «ДИТЯЧИЙ САНАТОРІЙ "СОКІЛЕЦЬ" ПРИВАТНОГО 
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ЛІКУВАЛЬНО-ОЗДОРОВЧИХ ЗАКЛАДІВ ПРОФСПІЛОК 
УКРАЇНИ «УКРПРОФОЗДОРОВНИЦЯ» та організацію позапланових перевірок; 

анулювання статусу платника ПДВ, єдиного податку;
організація комплексу робіт щодо звільнення працівників ДОЧІРНЬОГО 

ПІДПРИЄМСТВА «ДИТЯЧИЙ САНАТОРІЙ "СОКІЛЕЦЬ" ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО 
ТОВАРИСТВА ЛІКУВАЛЬНО-ОЗДОРОВЧИХ ЗАКЛАДІВ ПРОФСПІЛОК УКРАЇНИ 
УКРПРОФОЗДОРОВНИЦЯ» у зв’язку з ліквідацією;

розгляд вимог кредиторів, заявлених до ДОЧІРНЬОГО ПІДПРИЄМСТВА 
-ДИТЯЧИЙ САНАТОРІЙ "СОКІЛЕЦЬ" ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
ЛІКУВАЛЬНО-ОЗДОРОВЧИХ ЗАКЛАДІВ ПРОФСПІЛОК УКРАЇНИ
'<УКРПРОФОЗДОРОВНИЦЯ» протягом двох місяців з моменту опублікування державним 
реєстратором оголошення про припинення ДОЧІРНЬОГО ПІДПРИЄМСТВА «ДИТЯЧИЙ 
САНАТОРІЙ "СОКІЛЕЦЬ" ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
ЛІКУВАЛЬНО-ОЗДОРОВЧИХ ЗАКЛАДІВ ПРОФСПІЛОК УКРАЇНИ
«УКРПРОФОЗДОРОВНИЦЯ» шляхом ліквідації;

закриття в банківських установах поточних рахунків, які не будуть 
використовуватись в процедурі ліквідації ДОЧІРНЬОГО ПІДПРИЄМСТВА «ДИТЯЧИЙ 
САНАТОРІЙ "СОКІЛЕЦЬ" ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
ЛІКУВАЛЬНО-ОЗДОРОВЧИХ ЗАКЛАДІВ ПРОФСПІЛОК УКРАЇНИ
«УКРПРОФОЗДОРОВНИЦЯ»;

проведення інвентаризації та оцінки майна ДОЧІРНЬОГО ПІДПРИЄМСТВА 
«ДИТЯЧИЙ САНАТОРІЙ "СОКІЛЕЦЬ" ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
ЛІКУВАЛЬНО-ОЗДОРОВЧИХ ЗАКЛАДІВ ПРОФСПІЛОК УКРАЇНИ
«УКРПРОФОЗДОРОВНИЦЯ»;

стягнення дебіторської заборгованості ДОЧІРНЬОГО ПІДПРИЄМСТВА
«ДИТЯЧИЙ САНАТОРІЙ "СОКІЛЕЦЬ" ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
ЛІКУВАЛЬНО-ОЗДОРОВЧИХ ЗАКЛАДІВ ПРОФСПІЛОК УКРАЇНИ
«УКРПРОФОЗДОРОВНИЦЯ»;

складення та затвердження за результатами виявлення кредиторів проміжного 
ліквідаційного балансу ДОЧІРНЬОГО ПІДПРИЄМСТВА «ДИТЯЧИИ САНАТОРІЙ 
"СОКІЛЕЦЬ" ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ЛІКУВАЛЬНО-
ОЗДОРОВЧИХ ЗАКЛАДІВ ПРОФСПІЛОК УКРАЇНИ «УКРПРОФОЗДОРОВНИЦЯ :

проведення розрахунків з кредиторами ДОЧІРНЬОГО ПІДПРИЄМСТВА 
«ДИТЯЧИЙ САНАТОРІЙ "СОКІЛЕЦЬ" ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
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ЛІКУВАЛЬНО-ОЗДОРОВЧИХ ЗАКЛАДІВ ПРОФСПІЛОК УКРАЇНІ
«УКРПРОФОЗДОРОВНИЦЯ»;

складення та затвердження ліквідаційного балансу ДОЧІРНЬОГС
ПІДПРИЄМСТВА «ДИТЯЧИЙ САНАТОРІЙ "СОКІЛЕЦЬ" ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГС 
ТОВАРИСТВА ЛІКУВАЛЬНО-ОЗДОРОВЧИХ ЗАКЛАДІВ ПРОФСПІЛОК УКРАЇНІ 
«УКРПРОФОЗДОРОВНИЦЯ»;

закриття поточного банківського рахунку;
зняття ДОЧІРНЬОГО ПІДПРИЄМСТВА «ДИТЯЧИЙ САНАТОРІЙ "СОКІЛЕЦЬ 

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ЛІКУВАЛЬНО-ОЗДОРОВЧИХ ЗАКЛАДИ 
ПРОФСПІЛОК УКРАЇНИ «УКРПРОФОЗДОРОВНИЦЯ» з обліку в органах державно 
податкової служби, фондах загальнообов’язкового державного соціального страхування;

передача документації, що підлягає довгостроковому зберіганню, до відповідне 
архівної установи;

внесення в Єдиний державний реєстр запису щодо припинення ДОЧІРНЬОГС 
ПІДПРИЄМСТВА «ДИТЯЧИЙ САНАТОРІЙ "СОКІЛЕЦЬ" ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГС 
ТОВАРИСТВА ЛІКУВАЛЬНО-ОЗДОРОВЧИХ ЗАКЛАДІВ ПРОФСПІЛОК УКРАЇНІ 
«УКРПРОФОЗДОРОВНИЦЯ» шляхом ліквідації та організація публікації відповідноп 
оголошення;

- вчинення інших заходів, направлених на ліквідацію ДОЧІРНЬОГО ПІДПРИЄМСТВ/
«ДИТЯЧИЙ САНАТОРІЙ «СОКІЛЕЦЬ» ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВ/ 
ЛІКУВАЛЬНО-ОЗДОРОВЧИХ ЗАКЛАДІВ ПРОФСПІЛОК УКРАЇНІ
«УКРПРОФОЗДОРОВНИЦЯ» як юридичної особи.

6. Встановити строк для проведення ліквідаційної процедури ДОЧІРНЬОГО 
ПІДПРИЄМСТВА «ДИТЯЧИЙ САНАТОРІЙ «СОКІЛЕЦЬ» ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО 
ТОВАРИСТВА ЛІКУВАЛЬНО-ОЗДОРОВЧИХ ЗАКЛАДІВ ПРОФСПІЛОК УКРАЇНИ 
«УКРПРОФОЗДОРОВНИЦЯ» до 01 серпня 2024 року, який може бути збільшений за 
відповідним рішенням Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Укрпрофоздоровниця», у випадку 
виникнення певних непередбачуваних обставин.

З ОДИНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО «Про ліквідацію Дочірньою 
підприємства «Санаторій «Гопри» Приватного акціонерного товариства лікувально 
оздоровчих закладів профспілок України «Укрпрофоздоровниця».

Проект рішення з одинадятого питання порядку денного:
1. Припинити ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО «САНАТОРІЙ «ГОПРИ» ПРИВАТНОГС 

АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ЛІКУВАЛЬНО-ОЗДОРОВЧИХ ЗАКЛАДІВ ПРОФСПІЛОІ 
УКРАЇНИ «УКРПРОФОЗДОРОВНИЦЯ» (Україна, 75600, Херсонська обл., місто Гола Пристань 
ВУЛИЦЯ САНАТОРНА, будинок 72, ідентифікаційний код 32284169) шляхом його ліквідації ; 
добровільному порядку.

2. Призначити ліквідаційну комісію ДОЧІРНЬОГО ПІДПРИЄМСТВА «САНАТОРІЇ 
«ГОПРИ» ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ЛІКУВАЛЬНО-ОЗДОРОВЧІЇ) 
ЗАКЛАДІВ ПРОФСПІЛОК УКРАЇНИ «УКРПРОФОЗДОРОВНИЦЯ» у складі:

- Антіпов Дмитро Ігорович -  директор ДОЧІРНЬОГО ПІДПРИЄМСТВА САНАТОРІЇ 
«ГОПРИ» ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ЛІКУВАЛЬНО-ОЗДОРОВЧІЇ) 
ЗАКЛАДІВ ПРОФСПІЛОК УКРАЇНИ «УКРПРОФОЗДОРОВНИЦЯ- - голова лінвідвдійне 
комісії, ідентифікаційний номер -  2933109951;

- Литвиненко Дмитро Олександрович - юрисконсульт відділу ллетен : -л вно
роботи управління правового забезпечення Приватного акціонерного в- . лду- давно
оздоровчих закладів профспілок України «Укрпрофоздоровнлла . . - оді:
ідентифікаційний номер -  3310010114;

- Калиненко Лариса Вікторівна -  головний бухгдааег .
п ід п р и є м с т в а  «с а н а т о р ій  «г о п р и » п р и в а т н о г п  о т  :::
ТОВАРИСТВА ЛІКУВАЛЬНО-ОЗДОРОВЧИХ ЗАКЛАДІВ ПРООСГДД і ; Ні 
«УКРПРОФОЗДОРОВНИЦЯ». член комісії, ідентифікаційний номер -  І “- 4



3. Зобов’язати ліквідаційну комісію ДОЧІРНЬОГО ПІДПРИЄМСТВА «САНАТОРІЙ 
«ГОПРИ» ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ЛІКУВАЛЬНО-ОЗДОРОВЧИХ 
ЗАКЛАДІВ ПРОФСПІЛОК УКРАЇНИ «УКРПРОФОЗДОРОВНИЦЯ»:

- протягом 3-х днів з моменту прийняття рішення здійснити всі необхідні дії, спрямовані 
на повідомлення органа, який здійснив державну реєстрацію, про перебування ДОЧІРНЬОГО 
ПІДПРИЄМСТВА «САНАТОРІЙ «ГОПРИ» ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО 
ТОВАРИСТВА ЛІКУВАЛЬНО-ОЗДОРОВЧИХ ЗАКЛАДІВ ПРОФСПІЛОК УКРАЇНИ 
«УКРПРОФОЗДОРОВНИЦЯ» в процесі ліквідації;

- у передбачений законом строк з моменту призначення ліквідаційної комісії 
ДОЧІРНЬОГО ПІДПРИЄМСТВА «САНАТОРІЙ «ГОПРИ» ПРИВАТНОГО 
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ЛІКУВАЛЬНО-ОЗДОРОВЧИХ ’ ЗАКЛАДІВ 
ПРОФСПІЛОК УКРАЇНИ «УКРПРОФОЗДОРОВНИЦЯ» опублікувати відповідну 
інформацію про ліквідацію ДОЧІРНЬОГО ПІДПРИЄМСТВА «САНАТОРІЙ «ГОПРИ» 
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ЛІКУВАЛЬНО-ОЗДОРОВЧИХ 
ЗАКЛАДІВ ПРОФСПІЛОК УКРАЇНИ «УКРПРОФОЗДОРОВНИЦЯ» у друкованих засобах 
масової інформації із зазначенням двомісячного терміну подання кредиторами заяв про свої 
претензії згідно з чинним законодавством;

- після закінчення терміну на виявлення кредиторів скласти ліквідаційний баланс та 
подати його на затвердження засновнику;

звітувати про результати діяльності ліквідаційної комісії ДОЧІРНЬОГО 
ПІДПРИЄМСТВА «САНАТОРІЙ «ГОПРИ» ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО 
ТОВАРИСТВА ЛІКУВАЛЬНО-ОЗДОРОВЧИХ ЗАКЛАДІВ ПРОФСПІЛОК УКРАЇНИ 
«УКРПРОФОЗДОРОВНИЦЯ», а також виконувати інші функції, передбачені 
законодавством.

4. Встановити строк заявлення кредиторами своїх вимог до ДОЧІРНЬОГО
ПІДПРИЄМСТВА «САНАТОРІЙ «ГОПРИ» ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
ЛІКУВАЛЬНО-ОЗДОРОВЧИХ ЗАКЛАДІВ ПРОФСПІЛОК УКРАЇНИ
«УКРПРОФОЗДОРОВНИЦЯ», що ліквідується, два місяці з дня опублікування повідомлення 
про рішення щодо ліквідації юридичної особи.

5. Затвердити порядок проведення ліквідаційної процедури ДОЧІРНЬОГО
ПІДПРИЄМСТВА «САНАТОРІЙ «ГОПРИ» ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
ЛІКУВАЛЬНО-ОЗДОРОВЧИХ ЗАКЛАДІВ ПРОФСПІЛОК УКРАЇНИ
«УКРПРОФОЗДОРОВНИЦЯ», який передбачає наступні заходи:

звернення протягом 3-х днів з моменту прийняття засновником рішення про 
ліквідацію, до органу, який здійснив державну реєстрацію з повідомленням про припинення 
ДОЧІРНЬОГО ПІДПРИЄМСТВА «САНАТОРІЙ «ГОПРИ» ПРИВАТНОГО 
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ЛІКУВАЛЬНО-ОЗДОРОВЧИХ ЗАКЛАДІВ 
ПРОФСПІЛОК УКРАЇНИ «УКРПРОФОЗДОРОВНИЦЯ» шляхом ліквідації;

звернення до органів державної податкової служби та до органів Пенсійного фонду 
України з відповідним повідомленням про ліквідацію ДОЧІРНЬОГО ПІДПРИЄМСТВА 
«САНАТОРІЙ «ГОПРИ» ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ЛІКУВАЛЬНО- 
ОЗДОРОВЧИХ ЗАКЛАДІВ ПРОФСПІЛОК УКРАЇНИ «УКРПРОФОЗДОРОВНИЦЯ» та 
організацію позапланових перевірок;

лн\ лювання статусу платника ПДВ;
огглніздпія комплексу робіт щодо звільнення працівників ДОЧІРНЬОГО 

ПІДПРИЄМСТВА «САНАТОРІЙ «ГОПРИ» ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО 
ТОВАРИСТВА ЛІКУВАЛЬНО-ОЗДОРОВЧИХ ЗАКЛАДІВ ПРОФСПІЛОК УКРАЇНИ 
«УКРПРОФОЗДОРОВНИЦЯ» у зв’язку з ліквідацією;

гедгллд вимог кредиторів, заявлених до ДОЧІРНЬОГО ПІДПРИЄМСТВА 
«САНАТО?Л: ГОПРИ» ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ЛІКУВАЛЬНО- 
ОЗДОРОЗЧИХ ЗАКЛАДІВ ПРОФСПІЛОК УКРАЇНИ «УКРПРОФОЗДОРОВНИЦЯ» 
протягом дв \ '.паяців з моменту опублікування державним реєстратором оголошення про 
припинення Л і -ІЛНЬОГО ПІДПРИЄМСТВА «САНАТОРІЙ «ГОПРИ» ПРИВАТНОГО 
АКЦІОНЕРНЕЄ Є ТОВАРИСТВА ЛІКУВАЛЬНО-ОЗДОРОВЧИХ ЗАКЛАДІВ
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ПРОФСПІЛОК УКРАЇНИ «УКРПРОФОЗДОРОВНИЦЯ» шляхом ліквідації;
закриття в банківських установах поточних рахунків, які не будуть 

використовуватись в процедурі ліквідації ДОЧІРНЬОГО ПІДПРИЄМСТВА «САНАТОРІЙ 
«ГОПРИ» ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ЛІКУВАЛЬНО-ОЗДОРОВЧИХ 
ЗАКЛАДІВ ПРОФСПІЛОК УКРАЇНИ «УКРПРОФОЗДОРОВНИЦЯ»;

проведення інвентаризації та оцінки майна ДОЧІРНЬОГО ПІДПРИЄМСТВА 
«САНАТОРІЙ «ГОПРИ» ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ЛІКУВАЛЬНО- 
ОЗДОРОВЧИХ ЗАКЛАДІВ ПРОФСПІЛОК УКРАЇНИ «УКРПРОФОЗДОРОВНИЦЯ»;

стягнення дебіторської заборгованості ДОЧІРНЬОГО ПІДПРИЄМСТВА 
«САНАТОРІЙ «ГОПРИ» ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ЛІКУВАЛЬНО- 
ОЗДОРОВЧИХ ЗАКЛАДІВ ПРОФСПІЛОК УКРАЇНИ «УКРПРОФОЗДОРОВНИЦЯ»;

складення та затвердження за результатами виявлення кредиторів проміжного 
ліквідаційного балансу ДОЧІРНЬОГО ПІДПРИЄМСТВА «САНАТОРІЙ «ГОПРИ» 
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ЛІКУВАЛЬНО-ОЗДОРОВЧИХ 
ЗАКЛАДІВ ПРОФСПІЛОК УКРАЇНИ «УКРПРОФОЗДОРОВНИЦЯ»;

проведення розрахунків з кредиторами ДОЧІРНЬОГО ПІДПРИЄМСТВА 
«САНАТОРІЙ «ГОПРИ» ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ЛІКУВАЛЬНО- 
ОЗДОРОВЧИХ ЗАКЛАДІВ ПРОФСПІЛОК УКРАЇНИ «УКРПРОФОЗДОРОВНИЦЯ»;

складення та затвердження ліквідаційного балансу ДОЧІРНЬОГО
ПІДПРИЄМСТВА «САНАТОРІЙ «ГОПРИ» ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО 
ТОВАРИСТВА ЛІКУВАЛЬНО-ОЗДОРОВЧИХ ЗАКЛАДІВ ПРОФСПІЛОК УКРАЇНИ 
«УКРПРОФОЗДОРОВНИЦЯ»;

закриття поточного банківського рахунку;
- зняття ДОЧІРНЬОГО ПІДПРИЄМСТВА «САНАТОРІЙ «ГОПРИ» ПРИВАТНОГО 

АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ЛІКУВАЛЬНО-ОЗДОРОВЧИХ ЗАКЛАДІВ 
ПРОФСПІЛОК УКРАЇНИ «УКРПРОФОЗДОРОВНИЦЯ» з обліку в органах державної 
податкової служби, фондах загальнообов’язкового державного соціального страхування;

передача документації, що підлягає довгостроковому зберіганню, до відповідної 
архівної установи;

внесення в Єдиний державний реєстр запису щодо припинення ДОЧІРНЬОГО 
ПІДПРИЄМСТВА «САНАТОРІЙ «ГОПРИ» ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО 
ТОВАРИСТВА ЛІКУВАЛЬНО-ОЗДОРОВЧИХ ЗАКЛАДІВ ПРОФСПІЛОК УКРАЇНИ 
«УКРПРОФОЗДОРОВНИЦЯ» шляхом ліквідації та організація публікації відповідного 
оголошення;

- вчинення інших заходів, направлених на ліквідацію ДОЧІРНЬОГО ПІДПРИЄМСТВА 
«САНАТОРІЙ «ГОПРИ» ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ЛІКУВАЛЬНО- 
ОЗДОРОВЧИХ ЗАКЛАДІВ ПРОФСПІЛОК УКРАЇНИ «УКРПРОФОЗДОРОВНИЦЯ» як 
юридичної особи.

6. Встановити строк для проведення ліквідаційної процедури ДОЧІРНЬОГО 
ПІДПРИЄМСТВА «САНАТОРІЙ «ГОПРИ» ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО 
ТОВАРИСТВА ЛІКУВАЛЬНО-ОЗДОРОВЧИХ ЗАКЛАДІВ ПРОФСПІЛОК УКРАЇНИ 
«УКРПРОФОЗДОРОВНИЦЯ» до 01 березня 2024 року, який може бути збільшений за 
відповідним рішенням Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Укрпрофоздоровниця», у випадку 
виникнення певних непередбачуваних обставин.

Підсумки голосування з питання № 11 порядку денного річних загальних зборів 
акціонерів Товариства:_______________________ ____________

Підсумки голосування Кількість
голосів

У відсотках до загальної кількості 
голосів акціонерів (їх представників), 

які зареєструвалися для участі у 
річних загальних зборах та є 

власниками голосуючих з цього 
питання акцій

Кількість голосів акціонерів, які 
проголосували «ЗА»

0 0%
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Кількість голосів акціонерів, які 
проголосували «ПРОТИ»

15024687 92,9212%

Кількість голосів акціонерів, які 
проголосували «УТРИМАВСЯ»

1144595 7,0788%

Кількість голосів акціонерів, які не 
брали участь у голосуванні

0 0%

Кількість голосів акціонерів за 
бюлетенями, визнаними недійсними

0 0%

Рішення не прийнято.

З ДВАНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО «Про внесення змін до рішення 
річних загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства лікувально- 
оздоровчих закладів профспілок України «Укрпрофоздоровниця» від 26.04.2021 року № 36- 
39/25 «Про внесення змін до рішення річних загальних зборів акціонерів Приватного 
акціонерного товариства лікувально-оздоровчих закладів профспілок України
«Укрпрофоздоровниця» від 27.08.2020 року №36-38/27 «Про внесення змін до рішення 
річних Загальних зборів акціонерів від 10.04.2018 року №36-35/19 «Про ліквідацію 
дочірнього підприємства «Дитячий санаторій «Сонячний» Закритого акціонерного 
товариства лікувально-оздоровчих закладів профспілок України «Укрпрофоздоровниця».

Проект рішення з дванадцятого питання порядку денного:
1. Внести зміни до пункту 6 рішення річних загальних зборів акціонерів Приватного 

акціонерного товариства лікувально-оздоровчих закладів профспілок України
«Укрпрофоздоровниця» від 26.04.2021 року № 36-39/25 «Про внесення змін до рішення річних 
загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства лікувально-оздоровчих закладів 
профспілок України «Укрпрофоздоровниця» від 27.08.2020 року №36-38/27 «Про внесення змін 
до рішення річних Загальних зборів акціонерів від 10.04.2018 року №36-35/19 «Про ліквідацію 
дочірнього підприємства «Дитячий санаторій «Сонячний» Закритого акціонерного товариства 
лікувально-оздоровчих закладів профспілок України «Укрпрофоздоровниця» та викласти пункт в 
наступній редакції:
«6. Встановити строк для проведення ліквідаційної процедури Дочірнього підприємства 
лДитячий санаторій «Сонячний» Закритого акціонерного товариства лікувально-оздоровчих 
закладів профспілок України «Укрпрофоздоровниця» до 01 березня 2024 року, який може бути 
збільшений за відповідним рішенням Загальних зборів акціонерів 
ПрАТ «Укрпрофоздоровниця», у випадку виникнення певних непередбачуваних обставин.»

Підсумки голосування з питання № 12 порядку денного річних загальних зборів акціонерів 
Товариства:________________________________________ ________________________________

Підсумки голосування Кількість
голосів

У відсотках до загальної 
кількості голосів акціонерів (їх 

представників), які 
зареєструвалися для участі у 
річних загальних зборах та є 

власниками голосуючих з цього 
питання акцій

Кількість голосів акціонерів, які 
проголосували «ЗА»

15024687 92,9212%

Кількість голосів акціонерів, які 
проголосували «ПРОТИ»

0 0%

Кількість голосів акціонерів, які 
проголосували «УТРИМАВСЯ»

1144595 7,0788%

Кількість голосів акціонерів, які не 
брали участь у голосуванні

0 0%
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Кількість голосів акціонерів за 0 0%
бюлетенями, визнаними недійсними
Рішення річних загальних зборів акціонерів Товариства з питання порядку денного, що 
розглядається, приймається 15024687 голосуючих акцій, що становить 92,9212% від загальної 
кількості голосів осіб, які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах та є власниками 
голосуючих з цього питання акцій.
Рішення прийнято більшістю.

Прийняте рішення по дванадцятому питанню порядку денного:
Дистанційні річні Загальні збори акціонерів ПрАТ «Укрпрофоздоровниця»
ВИРІШИЛИ:

1. Внести зміни до пункту 6 рішення річних загальних зборів акціонерів Приватного 
акціонерного товариства лікувально-оздоровчих закладів профспілок України 
«Укрпрофоздоровниця» від 26.04.2021 року № 36-39/25 «Про внесення змін до рішення річних 
загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства лікувально-оздоровчих закладів 
профспілок України «Укрпрофоздоровниця» від 27.08.2020 року №36-38/27 «Про внесення змін 
до рішення річних Загальних зборів акціонерів від 10.04.2018 року №36-35/19 «Про ліквідацію 
дочірнього підприємства «Дитячий санаторій «Сонячний» Закритого акціонерного товариства 
лікувально-оздоровчих закладів профспілок України «Укрпрофоздоровниця» та викласти пункт в 
наступній редакції:
«6. Встановити строк для проведення ліквідаційної процедури Дочірнього підприємства 
«Дитячий санаторій «Сонячний» Закритого акціонерного товариства лікувально-оздоровчих 
закладів профспілок України «Укрпрофоздоровниця» до 01 березня 2024 року, який може бути 
збільшений за відповідним рішенням Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Укрпрофоздоровниця», 
у випадку виникнення певних непередбачуваних обставин.»

З ТРИНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО «Про внесення змін до рішення 
річних загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства лікувально- 
оздоровчих закладів профспілок України «Укрпрофоздоровниця» від 26.04.2021 року № 36- 
39/26 «Про внесення змін до рішення річних загальних зборів акціонерів Приватного 
акціонерного товариства лікувально-оздоровчих закладів профспілок України
«Укрпрофоздоровниця» від 27.08.2020 року №36-38/28 «Про внесення змін до рішення 
річних Загальних зборів від 18.04.2019 року №36-37/17 «Про ліквідацію Дочірнього 
підприємства «Дитячий санаторій «Гірський» Закритого акціонерного товариства 
лікувально-оздоровчих закладів профспілок України «Укрпрофоздоровниця».

Проект рішення з тринадцятого питання порядку денного:
1. Внести зміни до пункту 6 рішення річних загальних зборів акціонерів Приватного 

акціонерного товариства лікувально-оздоровчих закладів профспілок України
«Укрпрофоздоровниця» від 26.04.2021 року № 36-39/26 «Про внесення змін до рішення річних 
загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства лікувально-оздоровчих закладів 
профспілок України «Укрпрофоздоровниця» від 27.08.2020 року №36-38/28 «Про внесення змін 
до рішення річних Загальних зборів від 18.04.2019 року №36-37/17 «Про ліквідацію Дочірнього 
підприємства «Дитячий санаторій «Гірський» Закритого акціонерного товариства лікувально- 
оздоровчих закладів профспілок України «Укрпрофоздоровниця» у зв’язку з подовженням 
строку для проведення ліквідаційної процедури Дочірнього підприємства «Дитячий санаторій 
«Гірський» Закритого акціонерного товариства лікувально-оздоровчих закладів профспілок 
України «Укрпрофоздоровниця» та викласти пункт в наступній редакції:
«6. Встановити строк для проведення ліквідаційної процедури Дочірнього підприємства 
«Дитячий санаторій «Гірський» Закритого акціонерного товариства лікувально-оздоровчих 
закладів профспілок України «Укрпрофоздоровниця» до 01 березня 2024 року, який може бути 
збільшений за відповідним рішенням Загальних зборів акціонерів 
ПрАТ «Укрпрофоздоровниця», у випадку виникнення певних непередбачуваних обставин.»



Підсумки голосування з питання № 13 порядку денного річних загальних зборів акціонерів 
Товариства: _______________________________

Підсумки голосування Кількість
голосів

У відсотках до загальної 
кількості голосів акціонерів (їх 

представників), які 
зареєструвалися для участі у 
річних загальних зборах та є 

власниками голосуючих з цього 
питання акцій

Кількість голосів акціонерів, які 
проголосували «ЗА»

15024687 92,9212%

Кількість голосів акціонерів, які 
проголосували «ПРОТИ»

0 0%

Кількість голосів акціонерів, які 
проголосували «УТРИМАВСЯ»

1144595 7,0788%

Кількість голосів акціонерів, які не 
брали участь у голосуванні

0 0%

Кількість голосів акціонерів за 
бюлетенями, визнаними недійсними

0 0%

Рішення річних загальних зборів акціонерів Товариства з питання порядку денного, що 
розглядається, приймається 15024687 голосуючих акцій, що становить 92,9212% від загальної 
кількості голосів осіб, які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах та є власниками 
голосуючих з цього питання акцій.
Рішення прийнято більшістю.

Прийняте рішення по тринадцятому питанню порядку денного:
Дистанційні річні Загальні збори акціонерів ПрАТ «Укрпрофоздоровниця»
ВИРІШИЛИ:

1. Внести зміни до пункту 6 рішення річних загальних зборів акціонерів Приватного 
акціонерного товариства лікувально-оздоровчих закладів профспілок України 
«Укрпрофоздоровниця» від 26.04.2021 року № 36-39/26 «Про внесення змін до рішення річних 
загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства лікувально-оздоровчих закладів 
профспілок України «Укрпрофоздоровниця» від 27.08.2020 року №36-38/28 «Про внесення змін 
до рішення річних Загальних зборів від 18.04.2019 року №36-37/17 «Про ліквідацію Дочірнього 
підприємства «Дитячий санаторій «Гірський» Закритого акціонерного товариства лікувально- 
оздоровчих закладів профспілок України «Укрпрофоздоровниця» у зв’язку з подовженням 
строку для проведення ліквідаційної процедури Дочірнього підприємства «Дитячий санаторій 
«Гірський» Закритого акціонерного товариства лікувально-оздоровчих закладів профспілок 
України «Укрпрофоздоровниця» та викласти пункт в наступній редакції:
«6. Встановити строк для проведення ліквідаційної процедури Дочірнього підприємства 
«Дитячий санаторій «Гірський» Закритого акціонерного товариства лікувально-оздоровчих 
закладів профспілок України «Укрпрофоздоровниця» до 01 березня 2024 року, який може бути 
збільшений за відповідним рішенням Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Укрпрофоздоровниця», 
у випадку виникнення певних непередбачуваних обставин.»

З ЧОТИРНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО «Про внесення змін до рішення 
річних загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства лікувально- 
оздоровчих закладів профспілок України «Укрпрофоздоровниця» від 26.04.2021 № 36-39/27 
«Про ліквідацію Дочірнього підприємства «Санаторій «Черче» Приватного акціонерного 
товариства лікувально-оздоровчих закладів профспілок України «Укрпрофоздоровниця».

Проект рішення з чотирнадцятого питання порядку денного:
1. Внести зміни до пункту 6 рішення річних загальних зборів акціонерів Приватного 

акціонерного товариства лікувально-оздоровчих закладів профспілок України 
«Укрпрофоздоровниця» від 26.04.2021 року № 36-39/27 «Про ліквідацію Дочірнього
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підприємства «Санаторій «Черче» Приватного акціонерного товариства лікувально-оздоровчих 
закладів профспілок України «Укрпрофоздоровниця» у зв’язку з подовженням строку для 
проведення ліквідаційної процедури Дочірнього підприємства «Санаторій «Черче» Приватного 
акціонерного товариства лікувально-оздоровчих закладів профспілок України 
«Укрпрофоздоровниця» та викласти пункт в наступній редакції:

«6. Встановити строк для проведення ліквідаційної процедури Дочірнього підприємства 
«Санаторій «Черче» Приватного акціонерного товариства лікувально-оздоровчих закладів 
профспілок України «Укрпрофоздоровниця» до 01 березня 2024 року, який може бути 
збільшений за відповідним рішенням Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Укрпрофоздоровниця», 
у випадку виникнення певних непередбачуваних обставин.»

Підсумки голосування з питання № 14 порядку денного річних загальних зборів 
акціонерів Товариства:_______________________ _____________________________________

Підсумки голосування Кількість
голосів

У відсотках до загальної кількості 
голосів акціонерів (їх представників), 

які зареєструвалися для участі у 
річних загальних зборах та є 

власниками голосуючих з цього 
питання акцій

Кількість голосів акціонерів, які 
проголосували «ЗА»

15024687 92,9212%

Кількість голосів акціонерів, які 
проголосували «ПРОТИ»

0 0%

Кількість голосів акціонерів, які 
проголосували «УТРИМАВСЯ»

1144595 7,0788%

Кількість голосів акціонерів, які не 
брали участь у голосуванні

0 0%

Кількість голосів акціонерів за 
бюлетенями, визнаними недійсними

0 0%

Рішення річних загальних зборів акціонерів Товариства з питання порядку денного, що 
розглядається, приймається 15024687 голосуючих акцій, що становить 92,9212% від загальної 
кількості голосів осіб, які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах та є власниками 
голосуючих з цього питання акцій.
Рішення прийнято більшістю.

Прийняте рішення по чотирнадцятому питанню порядку денного:
Дистанційні річні Загальні збори акціонерів ПрАТ «Укрпрофоздоровниця»
ВИРІШИЛИ:

1. Внести зміни до пункту 6 рішення річних загальних зборів акціонерів Приватного 
акціонерного товариства лікувально-оздоровчих закладів профспілок України 
«Укрпрофоздоровниця» від 26.04.2021 року № 36-39/27 «Про ліквідацію Дочірнього 
підприємства «Санаторій «Черче» Приватного акціонерного товариства лікувально-оздоровчих 
закладів профспілок України «Укрпрофоздоровниця» у зв’язку з подовженням строку для 
проведення ліквідаційної процедури Дочірнього підприємства «Санаторій «Черче» Приватного 
акціонерного товариства лікувально-оздоровчих закладів профспілок України 
«Укрпрофоздоровниця» та викласти пункт в наступній редакції:

«6. Встановити строк для проведення ліквідаційної процедури Дочірнього підприємства 
«Санаторій «Черче» Приватного акціонерного товариства лікувально-оздоровчих закладів 
профспілок України «Укрпрофоздоровниця» до 01 березня 2024 року, який може бути 
збільшений за відповідним рішенням Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Укрпрофоздоровниця». 
у випадку виникнення певних непередбачуваних обставин.»

З П'ЯТНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО «Про внесення змін до рішення 
річних загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства лікувально- 
оздоровчих закладів профспілок України «Укрпрофоздоровниця» від 26.04.2021 А® 36-39/28
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«Про ліквідацію Дочірнього підприємства «Санаторій «Озерний» Приватного 
акціонерного товариства лікувально-оздоровчих закладів профспілок України 
«Укрпрофоздоровниця».

Проект рішення з п'ятнадцятого питання порядку денного:
1. Внести зміни до пункту 6 рішення річних загальних зборів акціонерів Приватного 

акціонерного товариства лікувально-оздоровчих закладів профспілок України 
«Укрпрофоздоровниця» від 26.04.2021 року № 36-39/28 «Про ліквідацію Дочірнього 
підприємства «Санаторій «Озерний» Приватного акціонерного товариства лікувально- 
оздоровчих закладів профспілок України «Укрпрофоздоровниця» та викласти пункт в наступній 
редакції:

«6. Встановити строк для проведення ліквідаційної процедури Дочірнього підприємства 
«Санаторій «Озерний» Приватного акціонерного товариства лікувально-оздоровчих закладів 
профспілок України «Укрпрофоздоровниця» до 01 березня 2024 року, який може бути 
збільшений за відповідним рішенням Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Укрпрофоздоровниця», 
у випадку виникнення певних непередбачуваних обставин.»

Підсумки голосування з питання № 15 порядку денного річних загальних зборів акціонерів 
Товариства:_______________________ __________ ________________ ______________________

Підсумки голосування Кількість
голосів

У відсотках до загальної кількості 
голосів акціонерів (їх представників), 

які зареєструвалися для участі у річних 
загальних зборах та є власниками 
голосуючих з цього питання акцій

Кількість голосів акціонерів, які 
проголосували «ЗА»

15024687 92,9212%

Кількість голосів акціонерів, які 
проголосували «ПРОТИ»

0 0%

Кількість голосів акціонерів, які 
проголосували «УТРИМАВСЯ»

1144595 7,0788%

Кількість голосів акціонерів, які не 
брали участь у голосуванні

0 0%

Кількість голосів акціонерів за 
бюлетенями, визнаними недійсними

0 0%

Рішення річних загальних зборів акціонерів Товариства з питання порядку денного, що 
розглядається, приймається 15024687 голосуючих акцій, що становить 92,9212% від загальної 
кількості голосів осіб, які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах та є власниками 
голосуючих з цього питання акцій.
Рішення прийнято більшістю.

Прийняте рішення по п'ятнадцятому питанню порядку денного:
Дистанційні річні Загальні збори акціонерів ПрАТ «Укрпрофоздоровниця»
ВИРІШИЛИ:

1. Внести зміни до пункту 6 рішення річних загальних зборів акціонерів Приватного 
акціонерного товариства лікувально-оздоровчих закладів профспілок України 
«Укрпрофоздоровниця» від 26.04.2021 року № 36-39/28 «Про ліквідацію Дочірнього 
підприємства «Санаторій «Озерний» Приватного акціонерного товариства лікувально- 
оздоровчих закладів профспілок України «Укрпрофоздоровниця» та викласти пункт в наступній 
редакції:

. «6. Встановити строк для проведення ліквідаційної процедури Дочірнього підприємства 
«Санаторій «Озерний» Приватного акціонерного товариства лікувально-оздоровчих закладів 
профспілок України «Укрпрофоздоровниця» до 01 березня 2024 року, який може бути 
збільшений за відповідним рішенням Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Укрпрофоздоровниця», 
у випадку виникнення певних непередбачуваних обставин.»
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З ШІСТНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО «Про внесення змін до рішення 
річних загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства лікувально- 
оздоровчих закладів профспілок України «Укрпрофоздоровниця» від 26.04.2021 № 36-39/23 
«Про внесення змін до рішення річних загальних зборів акціонерів Приватного 
акціонерного товариства лікувально-оздоровчих закладів профспілок України
«Укрпрофоздоровниця» від 27.08.2020 року № 36-38/21 «Про внесення змін до рішення 
річних Загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства лікувально- 
оздоровчих закладів профспілок України «Укрпрофоздоровниця» від 10.04.2018р. №36- 
35/21 «Про внесення змін до рішення річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ 
«Укрпрофоздоровниця» від 26.04.2017р. №36-34/29 «Про ліквідацію «Підприємство 
«Курорт» - Дочірнього підприємства Закритого акціонерного товариства лікувально- 
оздоровчих закладів профспілок України «Укрпрофоздоровниця».

Проект рішення з шістнадцятого питання порядку денного:
1. Внести зміни до пункту 6 рішення річних загальних зборів акціонерів Приватного 

акціонерного товариства лікувально-оздоровчих закладів профспілок України
«Укрпрофоздоровниця» від 26.04.2021 року № 36-39/23 «Про внесення змін до рішення річних 
загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства лікувально-оздоровчих закладів 
профспілок України «Укрпрофоздоровниця» від 27.08.2020 року № 36-38/21 «Про внесення змін 
до рішення річних Загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства лікувально- 
оздоровчих закладів профспілок України «Укрпрофоздоровниця» від 10.04.2018р. №36-35/21 
«Про внесення змін до рішення річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ 
«Укрпрофоздоровниця» від 26.04.2017р. №36-34/29 «Про ліквідацію «Підприємство «Курорт» - 
Дочірнього підприємства Закритого акціонерного товариства лікувально-оздоровчих закладів 
профспілок України «Укрпрофоздоровниця» та викласти пункт в наступній редакції:

«6. Встановити строк для проведення ліквідаційної процедури «Підприємство «Курорт» 
- Дочірнього підприємства Закритого акціонерного товариства лікувально-оздоровчих закладів 
профспілок України «Укрпрофоздоровниця» до 01 березня 2024 року, який може бути 
збільшений за відповідним рішенням Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Укрпрофоздоровниця», 
у випадку виникнення певних непередбачуваних обставин.»

Підсумки голосування з питання № 16 порядку денного річних загальних зборів акціонерів 
Товариства:_______________________ __________ ________________

Підсумки голосування Кількість
голосів

У відсотках до загальної кількості 
голосів акціонерів (їх представників), 

які зареєструвалися для участі у річних 
загальних зборах та є власниками 
голосуючих з цього питання акцій

Кількість голосів акціонерів, які 
проголосували «ЗА»

15024687 92,9212%

Кількість голосів акціонерів, які 
проголосували «ПРОТИ»

0 0%

Кількість голосів акціонерів, які 
проголосували «УТРИМАВСЯ»

1144595 7,0788%

Кількість голосів акціонерів, які не 
брали участь у голосуванні

0 0%

Кількість голосів акціонерів за 
бюлетенями, визнаними недійсними

0 0%

Рішення річних загальних зборів акціонерів Товариства з питання порядку денного, що 
розглядається, приймається 15024687 голосуючих акцій, що становить 92,9212% від загальної 
кількості голосів осіб, які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах та є власниками 
голосуючих з цього питання акцій.
Рішення прийнято більшістю.



Прийняте рішення по шістнадцятому питанню порядку денного:
Дистанційні річні Загальні збори акціонерів ПрАТ «Укрпрофоздоровниця»
ВИРІШИЛИ:

1. Внести зміни до пункту 6 рішення річних загальних зборів акціонерів Приватного 
акціонерного товариства лікувально-оздоровчих закладів профспілок України 
«Укрпрофоздоровниця» від 26.04.2021 року № 36-39/23 «Про внесення змін до рішення річних 
загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства лікувально-оздоровчих закладів 
профспілок України «Укрпрофоздоровниця» від 27.08.2020 року № 36-38/21 «Про внесення змін 
до рішення річних Загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства лікувально- 
оздоровчих закладів профспілок України «Укрпрофоздоровниця» від 10.04.2018р. №36-35/21 
«Про внесення змін до рішення річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ 
«Укрпрофоздоровниця» від 26.04.2017р. №36-34/29 «Про ліквідацію «Підприємство «Курорт» - 
Дочірнього підприємства Закритого акціонерного товариства лікувально-оздоровчих закладів 
профспілок України «Укрпрофоздоровниця» та викласти пункт в наступній редакції:

«6. Встановити строк для проведення ліквідаційної процедури «Підприємство «Курорт» 
- Дочірнього підприємства Закритого акціонерного товариства лікувально-оздоровчих закладів 
профспілок України «Укрпрофоздоровниця» до 01 березня 2024 року, який може бути 
збільшений за відповідним рішенням Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Укрпрофоздоровниця», 
у випадку виникнення певних непередбачуваних обставин.»

З СІМНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО «Про збільшення Статутного 
капіталу Дочірнього підприємства «Клінічний санаторій «Хмільник» Приватного 
акціонерного товариства лікувально-оздоровчих закладів профспілок України 
“Укрпрофоздоровниця”, внесення змін до Статуту підприємства та затвердження його в 
новій редакції.».

Проект рішення з сімнадцятого питання порядку денного:
1. Збільшити Статутний капітал Дочірнього підприємства «Клінічний санаторій

«Хмільник Гшиватного акціонерного товариства лікувально-оздоровчих закладів профспілок 
України "Укглгофоздоровниця” на суму 5 500 000 (п’ять мільйонів п’ятсот тисяч) гривень 00 
копійок, і.: глхунок додаткового вкладу у вигляді грошових коштів в національній валюті 
України гривні.

2 Затвердити Статутний капітал Дочірнього підприємства «Клінічний санаторій
«Хмільник Приватного акціонерного товариства лікувально-оздоровчих закладів профспілок 
України "Укрпрофоздоровниця” в сумі 19 979 954 (дев’ятнадцять мільйонів дев’ятсот сімдесят 
дев'ять тисяч дев'ятсот п’ятдесят чотири) гривні 00 копійок.

б. В зв'язку із зміною Статутного капіталу Дочірнього підприємства «Клінічний 
санаторій Хмільник» Приватного акціонерного товариства лікувально-оздоровчих закладів 
профспілок України «Укрпрофоздоровниця» внести зміни до п.3.9 Статуту підприємства, 
виклавши його в наступній редакції:

■•3.9. Статутний капітал Підприємства складає: 19 979 954 (дев’ятнадцять мільйонів 
дев'ятсот сімдесят дев’ять тисяч дев’ятсот п’ятдесят чотири) гривні 00 копійок».

4. Затвердити Статут Дочірнього підприємства «Клінічний санаторій «Хмільник»
Приватного акціонерного товариства лікувально-оздоровчих закладів профспілок України 
“Укрпрофоздоровниця” (ідентифікаційний код 02583187) в новій редакції.

5. Доручити Голові Правління ПрАТ «Укрпрофоздоровниця» підписати Статут
Дочірнього підприємства «Клінічний санаторій «Хмільник» Приватного акціонерного товариства 
лікувально-оздоровчих закладів профспілок України “Укрпрофоздоровниця” в новій редакції.

6., Доручити керівнику Дочірнього підприємства «Клінічний санаторій «Хмільник» 
Приватного акціонерного товариства лікувально-оздоровчих закладів профспілок України 
«Укрпрофоздоровниця» здійснити реєстрацію Статуту підприємства в установленому 
порядку.

Підсумки голосування з питання № 17 порядку денного річних загальних зборів 
акціонерів Товариства:

зо



Підсумки голосування Кількість
голосів

У відсотках до загальної кількості 
голосів акціонерів (їх 

представників), які зареєструвалися 
для участі у річних загальних зборах 
та є власниками голосуючих з цього 

питання акцій
Кількість голосів акціонерів, які 
проголосували «ЗА»

0 0%

Кількість голосів акціонерів, які 
проголосували «ПРОТИ»

15024687 92,9212%

Кількість голосів акціонерів, які 
проголосували «УТРИМАВСЯ»

1144595 7,0788%

Кількість голосів акціонерів, які не 
брали участь у голосуванні

0 0%

Кількість голосів акціонерів за 
бюлетенями, визнаними недійсними

0 0%

Рішення не прийнято.

З ВІСІМНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО «Про внесення змін до Статуту 
Дочірнього підприємства «Клінічний санаторій ім. Горького» Приватного акціонерного 
товариства лікувально-оздоровчих закладів профспілок України «Укрпрофоздоровниця» 
та затвердження ного в новій редакції.».

Проект рішення з вісімнадцятого питання порядку денного:
1. Змінити повне найменування (назву) ДОЧІРНЬОГО ПІДПРИЄМСТВА «КЛІНІЧНИЙ 

САНАТОРІЙ ІМ.ГОРЬКОГО» ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
ЛІКУВАЛЬНО-ОЗДОРОВЧИХ ЗАКЛАДІВ ПРОФСПІЛОК УКРАЇНИ
«УКШІ? СЮЗДОРОВНИЦЯ» на ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО «КЛІНІЧНИЙ САНАТОРІЙ 
«пера :;:;: ПРИВАТНОГО а к ц іо н е р н о г о  ТОВАРИСТВА ЛІКУВАЛЬНО-ОЗДОРОВЧИХ 
ЗАКЛАДІВ ПРОФСПІЛОК УКРАЇНИ «УКРПРОФОЗДОРОВНИЦЯ».

1 Змінити скорочене найменування (назву) ДП «КЛІНІЧНИЙ САНАТОРІЙ ІМ. 
ГОРЬКСГ: ПрАТ «УКРПРОФОЗДОРОВНИЦЯ» на ДП «КЛІНІЧНИЙ САНАТОРІЙ
«ПЕРШІ В і ЛгАТ «УКРПРОФОЗДОРОВНИЦЯ».

3. В зв'язку із зміною найменування (назви) ДОЧІРНЬОГО ПІДПРИЄМСТВА
«к л ін іч н і:;: с а н а т о р ій  ім .г о р ь к о г о » п р и в а т н о г о  а к ц іо н е р н о г о  т о в а р и с т в а
ЛІКУВАЛЬНО-ОЗДОРОВЧИХ ЗАКЛАДІВ ПРОФСПІЛОК УКРАЇНИ
«УКРПРу О'РЗДОРОВНИЦЯ» внести відповідні зміни до Статуту Дочірнього підприємства 
(ідентиФ::-:адій:й код 32416841), виклавши його в новій редакції.

4. Злтнгглнти Статут ДОЧІРНЬОГО ПІДПРИЄМСТВА «КЛІНІЧНИЙ САНАТОРІЙ 
«ПЕРШИЙ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ЛІКУВАЛЬНО-ОЗДОРОВЧИХ 
ЗАКЛАДІВ ПРОФСПІЛОК УКРАЇНИ «УКРПРОФОЗДОРОВНИЦЯ» в новій редакції.

5. Доречній Голові Правління ПрАТ «Укрпрофоздоровниця» підписати Статут 
ДОЧІРНЬОГО ' ПІДПРИЄМСТВА «КЛІНІЧНИЙ САНАТОРІЙ «ПЕРШИЙ» ПРИВАТНОГО 
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ЛІКУВАЛЬНО-ОЗДОРОВЧИХ ЗАКЛАДІВ ПРОФСПІЛОК 
УКРАЇНИ «УКРПРОФОЗДОРОВНИЦЯ» в новій редакції.

6. Доручити керівнику ДОЧІРНЬОГО ПІДПРИЄМСТВА «КЛІНІЧНИЙ САНАТОРІЙ 
«ПЕРШИЙ» ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ЛІКУВАЛЬНО- 
ОЗДОРОВЧИХ ЗАКЛАДІВ ПРОФСПІЛОК УКРАЇНИ «УКРПРОФОЗДОРОВНИЦЯ» 
здійснити реєстрацію Статуту підприємства в установленому порядку.

Підсумки голосування з питання № 18 порядку денного річних загальних зборів 
акціонерів Товариства:
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Підсумкі и лосування Кількість
голосів

У відсотках до загальної кількості 
голосів акціонерів (їх представників), 

які зареєструвалися для участі у 
річних загальних зборах та є 

власниками голосуючих з цього 
питання акцій

Кількість голосів акціонерів, які 
проголосували «ЗА»

15024687 92,9212%

Кількість голосів акціонерів, які 
проголосували «ПРОТИ»

0 0%

Кількість голосів акціонерів, які 
проголосували «УТРИМАВСЯ»

1144595 7,0788%

Кількість голосів акціонерів, які не 
брали участь у голосуванні

0 0%

Кількість голосів акціонерів за 
бюлетенями, визнаними недійсними

0 0%

Рішення річних загальних зборів акціонерів Товариства з питання порядку денного, що 
розглядається, приймається 15024687 голосуючих акцій, що становить 92,9212% від загальної 
кількості голосів осіб, які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах та є власниками 
голосуючих з цього питання акцій.
Рішення прийнято більшістю.

Прийняте рішення по вісімнадцятому питанню порядку денного:
Дистанційні річні Загальні збори акціонерів ПрАТ «Укрпрофоздоровниця»
ВИРІШИЛИ:

1. З'лххти повне найменування (назву) ДОЧІРНЬОГО ПІДПРИЄМСТВА «КЛІНІЧНИЙ
САНАТОРІЙ ІМ.ГОРЬКОГО» ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
ЛІКУВАЛЬНО-ОЗДОРОВЧИХ ЗАКЛАДІВ ПРОФСПІЛОК УКРАЇНИ
«УКРПРОФОЗДОРОВНИЦЯ» на ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО «КЛІНІЧНИЙ САНАТОРІЙ 
«ПЕРШІ ІН ПРІІВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ЛІКУВАЛЬНО-ОЗДОРОВЧИХ 
ЗАКЛАДІВ ПРОФСПІЛОК УКРАЇНИ «УКРПРОФОЗДОРОВНИЦЯ».

2. Змінити скорочене найменування (назву) ДП «КЛІНІЧНИЙ САНАТОРІЙ ІМ. 
ГОРЬКОГО» ПрАТ «УКРПРОФОЗДОРОВНИЦЯ» на ДП «КЛІНІЧНИЙ САНАТОРІЙ 
«ПЕРШИЙ» ПрАТ «УКРПРОФОЗДОРОВНИЦЯ».

3. В зв’язку із зміною найменування (назви) ДОЧІРНЬОГО ПІДПРИЄМСТВА 
«КЛІНІЧНИЙ САНАТОРІЙ ІМ.ГОРЬКОГО» ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО 
ТОВАРИСТВА ЛІКУВАЛЬНО-ОЗДОРОВЧИХ ЗАКЛАДІВ ПРОФСПІЛОК УКРАЇНИ 
«УКРПРОФОЗДОРОВНИЦЯ» внести відповідні зміни до Статуту Дочірнього підприємства 
(ідентифікаційний код 32416841). виклавши його в новій редакції.

4. Затвердити Статут ДОЧІРНЬОГО ПІДПРИЄМСТВА «КЛІНІЧНИЙ САНАТОРІЙ 
«ПЕРШИЙ» ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ЛІКУВАЛЬНО-ОЗДОРОВЧИХ 
ЗАКЛАДІВ ПРОФСПІЛОК УКРАЇНИ «УКРПРОФОЗДОРОВНИЦЯ» в новій редакції.

5. Доручити Голові Правління ПрАТ «Укрпрофоздоровниця» підписати Статут 
ДОЧІРНЬОГО ПІДПРИЄМСТВА «КЛІНІЧНИЙ САНАТОРІЙ «ПЕРШИЙ» ПРИВАТНОГО 
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ЛІКУВАЛЬНО-ОЗДОРОВЧИХ ЗАКЛАДІВ ПРОФСПІЛОК 
УКРАЇНИ «УКРПРОФОЗДОРОВНИЦЯ» в новій редакції.

6. Доручити керівнику ДОЧІРНЬОГО ПІДПРИЄМСТВА «КЛІНІЧНИЙ САНАТОРІЙ 
«ПЕРШИЙ» ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ЛІКУВАЛЬНО- 
ОЗДОРОВЧИХ ЗАКЛАДІВ ПРОФСПІЛОК УКРАЇНИ «УКРПРОФОЗДОРОВНИЦЯ» 
здійснити реєстрацію Сіат>т\ підприємства в установленому порядку.

Голова Загальних зборів 

Секретар Загальних зборів

Г.В. ОСОВИЙ 

О.М. ТРОЦЕНКО
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