
Приватне акціонерне товариство «Корнинський кар’єр «Леопард» 

чергові загальні збори акціонерів 
 

дата проведення голосування:   «25» квітня 2019 р., 

ПРОТОКОЛ №1 

про підсумки голосування. 

 

Питання, винесене на голосування. 

 
Питання 1:  Обрання лічильної комісії Загальних зборів акціонерного Товариства та 
припинення її повноважень. 
 

Проект рішення: Обрати лічильну комісію у складі двох осіб з персонально: голова лічильної 

комісії Огородник І.Ю., член  – Бойко В.В. Після розгляду усіх питань порядку денного  загальних 

зборів акціонерного товариства повноваження членів лічильної комісії у складі двох осіб з 
персонально: голова лічильної комісії Огородник І.Ю., член  – Бойко В.В. припинити. 

 

Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у 
Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. 

Пропозиція була проголосована. Для голосування був використаний бюлетень № 1. 

 

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування з питання порядку денного 

Загальних зборів: 

"за" – 490 448 голосів, що складає 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у 

Загальних  зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. 
"проти" - 0 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками 

голосуючих з цього питання акцій. 

"утримався" - 0 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних  зборах та є 
власниками голосуючих з цього питання акцій. 

Кількість голосів  акціонерів,  які не брали участі у голосуванні - 0 голосів акціонерів, які  

зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. 
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів акціонерів, які  

зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. 

 

Рішення, прийняті Загальними зборами: 

Обрати лічильну комісію у складі двох осіб з персонально: голова лічильної комісії Огородник 

І.Ю., член  – Бойко В.В. Після розгляду усіх питань порядку денного  загальних зборів 

акціонерного товариства повноваження членів лічильної комісії у складі двох осіб з 

персонально: голова лічильної комісії Огородник І.Ю., член  – Бойко В.В. припинити. 

 

 

 

 

Голова тимчасової лічильної комісії        Огородник І.Ю. 

 

Член:          Бойко В.В. 

 

 



Приватне акціонерне товариство «Корнинський кар’єр «Леопард» 

чергові загальні збори акціонерів 
 

дата проведення голосування:   «25» квітня 2019 р., 

ПРОТОКОЛ №2 

про підсумки голосування. 

 

Питання, винесене на голосування. 

 
Питання 2:  Обрання Голови і Секретаря Загальних зборів акціонерного Товариства та прийняття 
рішень з питань порядку проведення загальних зборів. 
 

Проект рішення: Обрати  головою зборів  –  Голову правління Берещука  В. О. , секретарем загальних зборів  - 

Білоус Н.М. Прийняти рішення з питань порядку проведення чергових загальних зборів акціонерів Товариства 

та затвердити наступний порядок проведення чергових загальних зборів акціонерів: з питань порядку денного 
проводити відкрите голосування з використанням бюлетенів. 

Рішення загальних зборів з питання, винесеного на голосування, приймається простою більшістю голосів 

акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання 
акцій. 

Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на 

загальних зборах, крім проведення кумулятивного голосування.  
Надати для виступу: доповідачам до 15 хвилин, виступаючим до 5 хвилин. Запитання подавати усно, 

зазначивши прізвище, ім»я, по батькові акціонера (представника) акціонера. 

Бюлетень  для  голосування засвідчується підписом голови реєстраційної комісії перед видачею його акціонеру 

(представнику акціонера), після здійснення реєстрації цього акціонера (представника акціонера) для участі у 
Загальних зборах і до початку голосування по питанню, для якого видається зазначений бюлетень.Голосування з 

питанння №9 «Обрання членів наглядової ради Товариства.» здійснюється в порядку кумулятивного 

голосування . При обранні членів органу акціонерного товариства кумулятивним голосуванням голосування 
проводиться щодо всіх кандидатів одночасно.Обраними вважаються ті кандидати, які набрали найбільшу 

кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами. 

 
Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах 

та є власниками голосуючих з цього питання акцій. 

Пропозиція була проголосована. Для голосування був використаний бюлетень № 2. 

 

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування з питання порядку денного Загальних 

зборів: 

"за" – 490 448 голосів, що складає 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних  зборах 
та є власниками голосуючих з цього питання акцій. 

"проти" - 0 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з 

цього питання акцій. 

"утримався" - 0 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних  зборах та є власниками 
голосуючих з цього питання акцій. 

Кількість голосів  акціонерів,  які не брали участі у голосуванні - 0 голосів акціонерів, які  зареєструвалися для 

участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. 
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів акціонерів, які  зареєструвалися 

для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. 

 

Рішення, прийняті Загальними зборами: 

Обрати  головою зборів  –  Голову правління Берещука  В. О. , секретарем загальних зборів  - Білоус Н.М. 

Прийняти рішення з питань порядку проведення чергових загальних зборів акціонерів Товариства та 

затвердити наступний порядок проведення чергових загальних зборів акціонерів: з питань порядку денного 

проводити відкрите голосування з використанням бюлетенів. 

Рішення загальних зборів з питання, винесеного на голосування, приймається простою більшістю голосів 

акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання 

акцій. 

Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на 

голосування на загальних зборах, крім проведення кумулятивного голосування.  

Надати для виступу: доповідачам до 15 хвилин, виступаючим до 5 хвилин. Запитання подавати усно, 

зазначивши прізвище, ім»я, по батькові акціонера (представника) акціонера. 

Бюлетень  для  голосування засвідчується підписом голови реєстраційної комісії перед видачею його 

акціонеру (представнику акціонера), після здійснення реєстрації цього акціонера (представника акціонера) 

для участі у Загальних зборах і до початку голосування по питанню, для якого видається зазначений 



бюлетень.Голосування з питанння №9 «Обрання членів наглядової ради Товариства.» здійснюється в 

порядку кумулятивного голосування . При обранні членів органу акціонерного товариства кумулятивним 

голосуванням голосування проводиться щодо всіх кандидатів одночасно.Обраними вважаються ті 

кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами. 

 

 

 

 

Голова лічильної комісії          Огородник І.Ю. 

 

Член:          Бойко В.В. 

 

 



Приватне акціонерне товариство «Корнинський кар’єр «Леопард» 

чергові загальні збори акціонерів 
 

дата проведення голосування:   «25» квітня 2019 р., 

ПРОТОКОЛ №3 

про підсумки голосування. 

 

Питання, винесене на голосування. 

 
Питання 3:  Розгляд Звіту Наглядової ради Товариства за 2018 рік. Прийняття рішення за наслідками 
розгляду Звіту Наглядової ради. 
 
Проект рішення: Затвердити звіт Наглядової ради за 2018рік. Визнати роботу Наглядової ради задовільною. 
 

Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах 
та є власниками голосуючих з цього питання акцій. 

Пропозиція була проголосована. Для голосування був використаний бюлетень № 3. 

 

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування з питання порядку денного Загальних 

зборів: 

"за" – 490 448 голосів, що складає 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних  зборах 

та є власниками голосуючих з цього питання акцій. 
"проти" - 0 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з 

цього питання акцій. 

"утримався" - 0 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних  зборах та є власниками 

голосуючих з цього питання акцій. 
Кількість голосів  акціонерів,  які не брали участі у голосуванні - 0 голосів акціонерів, які  зареєструвалися для 

участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. 

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів акціонерів, які  зареєструвалися 
для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. 

 

Рішення, прийняті Загальними зборами: 
Затвердити звіт Наглядової ради за 2018рік. Визнати роботу Наглядової ради задовільною. 

 

 

 

 

 

 

 

Голова лічильної комісії          Огородник І.Ю. 

 

Член:          Бойко В.В. 

 
 



Приватне акціонерне товариство «Корнинський кар’єр «Леопард» 

чергові загальні збори акціонерів 
 

дата проведення голосування:   «25» квітня 2019 р., 

ПРОТОКОЛ №4 

про підсумки голосування. 

 

Питання, винесене на голосування. 

 
Питання 4:  Розгляд Звіту Правління та річних результатів діяльності Товариства за 2018 рік. 
Прийняття рішення за наслідками розгляду Звіту Правління та річних результатів діяльності 
Товариства. 
 

Проект рішення: Затвердити звіт Правління  та річні  результати  діяльності  Товариства  за  2018 рік .  

Визнати роботу правління Товариства задовільною (звіт додається) 

 
Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах 

та є власниками голосуючих з цього питання акцій. 

Пропозиція була проголосована. Для голосування був використаний бюлетень № 4. 

 

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування з питання порядку денного Загальних 

зборів: 

"за" – 490 448 голосів, що складає 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних  зборах 
та є власниками голосуючих з цього питання акцій. 

"проти" - 0 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з 

цього питання акцій. 
"утримався" - 0 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних  зборах та є власниками 

голосуючих з цього питання акцій. 

Кількість голосів  акціонерів,  які не брали участі у голосуванні - 0 голосів акціонерів, які  зареєструвалися для 
участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. 

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів акціонерів, які  зареєструвалися 

для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. 

 

Рішення, прийняті Загальними зборами: 

Затвердити звіт Правління  та річні  результати  діяльності  Товариства  за  2018 рік .  Визнати роботу 

правління Товариства задовільною (звіт додається) 

 

 

 

 

 

 

 

Голова лічильної комісії          Огородник І.Ю. 

 

Член:          Бойко В.В. 

 
 



Приватне акціонерне товариство «Корнинський кар’єр «Леопард» 

чергові загальні збори акціонерів 
 

дата проведення голосування:   «25» квітня 2019 р., 

ПРОТОКОЛ №5 

про підсумки голосування. 

 

Питання, винесене на голосування. 

 
Питання 5:  Розгляд Звіту (висновків) Ревізійної комісії Товариства за 2018 рік. Прийняття рішення за 
наслідками розгляду Звіту (висновків) Ревізійної комісії. 
 

Проект рішення: Затвердити звіт (висновки) ревізійної комісії Товариства за результатами перевірки 

фінансово-господарської діяльності за 2018 рік.. Визнати роботу ревізійної комісії задовільною. 

 

Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах 

та є власниками голосуючих з цього питання акцій. 

Пропозиція була проголосована. Для голосування був використаний бюлетень № 5. 

 

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування з питання порядку денного Загальних 

зборів: 

"за" – 490 448 голосів, що складає 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних  зборах 

та є власниками голосуючих з цього питання акцій. 

"проти" - 0 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з 

цього питання акцій. 

"утримався" - 0 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних  зборах та є власниками 

голосуючих з цього питання акцій. 

Кількість голосів  акціонерів,  які не брали участі у голосуванні - 0 голосів акціонерів, які  зареєструвалися для 

участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. 

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів акціонерів, які  зареєструвалися 

для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. 

 

Рішення, прийняті Загальними зборами: 

Затвердити звіт (висновки) ревізійної комісії Товариства за результатами перевірки фінансово-

господарської діяльності за 2018 рік.. Визнати роботу ревізійної комісії задовільною. 

 

 

 

 

 

 

 

Голова лічильної комісії          Огородник І.Ю. 

 

Член:          Бойко В.В. 

 

 



Приватне акціонерне товариство «Корнинський кар’єр «Леопард» 

чергові загальні збори акціонерів 
 

дата проведення голосування:   «25» квітня 2019 р., 

ПРОТОКОЛ №6 

про підсумки голосування. 

 

Питання, винесене на голосування. 

 
Питання 6:  Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2018 рік. 
 

Проект рішення: Річний звіт та баланс  Товариства за 2018рік затвердити. 

 

Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах 

та є власниками голосуючих з цього питання акцій. 

Пропозиція була проголосована. Для голосування був використаний бюлетень № 6. 

 

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування з питання порядку денного Загальних 

зборів: 

"за" – 490 448 голосів, що складає 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних  зборах 

та є власниками голосуючих з цього питання акцій. 

"проти" - 0 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з 

цього питання акцій. 

"утримався" - 0 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних  зборах та є власниками 

голосуючих з цього питання акцій. 

Кількість голосів  акціонерів,  які не брали участі у голосуванні - 0 голосів акціонерів, які  зареєструвалися для 

участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. 

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів акціонерів, які  зареєструвалися 

для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. 

 

Рішення, прийняті Загальними зборами: 

Річний звіт та баланс  Товариства за 2018рік затвердити. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Голова лічильної комісії          Огородник І.Ю. 

 

Член:          Бойко В.В. 

 

 



Приватне акціонерне товариство «Корнинський кар’єр «Леопард» 

чергові загальні збори акціонерів 
 

дата проведення голосування:   «25» квітня 2019 р., 

ПРОТОКОЛ №7 

про підсумки голосування. 

 

Питання, винесене на голосування. 

 
Питання 7:  Затвердження розподілу прибутку і збитків (покриття збитків) Товариства за 2018 рік. 
 
 

Проект рішення: 1) Збитки, отримані за результатами фінансово - господарської діяльності Товариства за 

2018 рік в розмірі 169 тис. грн.,  покрити за рахунок прибутку майбутніх періодів.  

2)Дивіденди за 2018 рік не нараховувати і не виплачувати.  

 

Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах 

та є власниками голосуючих з цього питання акцій. 

Пропозиція була проголосована. Для голосування був використаний бюлетень № 7. 

 

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування з питання порядку денного Загальних 

зборів: 

"за" – 490 448 голосів, що складає 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних  зборах 

та є власниками голосуючих з цього питання акцій. 

"проти" - 0 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з 

цього питання акцій. 

"утримався" - 0 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних  зборах та є власниками 

голосуючих з цього питання акцій. 

Кількість голосів  акціонерів,  які не брали участі у голосуванні - 0 голосів акціонерів, які  зареєструвалися для 

участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. 

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів акціонерів, які  зареєструвалися 

для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. 

 

Рішення, прийняті Загальними зборами: 

1) Збитки, отримані за результатами фінансово - господарської діяльності Товариства за 2018 рік в розмірі 

169 тис. грн.,  покрити за рахунок прибутку майбутніх періодів.  

2)Дивіденди за 2018 рік не нараховувати і не виплачувати.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Голова лічильної комісії          Огородник І.Ю. 

 

Член:          Бойко В.В. 

 

 



Приватне акціонерне товариство «Корнинський кар’єр «Леопард» 

чергові загальні збори акціонерів 
 

дата проведення голосування:   «25» квітня 2019 р., 

ПРОТОКОЛ №8 

про підсумки голосування. 

 

Питання, винесене на голосування. 

 
Питання 8:  Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства 
 
 

Проект рішення: Припинити повноваження  Наглядової ради Товариства в наступному складі: голова 
наглядової ради – 
Берещук Віктор Онуфрійович, Члени наглядової ради: Берещук Максим Вікторович, Берещук Михайло 
Вікторович,. 
 

Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах 

та є власниками голосуючих з цього питання акцій. 

Пропозиція була проголосована. Для голосування був використаний бюлетень № 8. 

 

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування з питання порядку денного Загальних 

зборів: 

"за" – 490 448 голосів, що складає 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних  зборах 

та є власниками голосуючих з цього питання акцій. 

"проти" - 0 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з 

цього питання акцій. 

"утримався" - 0 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних  зборах та є власниками 

голосуючих з цього питання акцій. 

Кількість голосів  акціонерів,  які не брали участі у голосуванні - 0 голосів акціонерів, які  зареєструвалися для 

участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. 

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів акціонерів, які  зареєструвалися 

для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. 

 

Рішення, прийняті Загальними зборами: 
Припинити повноваження  Наглядової ради Товариства в наступному складі: голова наглядової ради – 
Берещук Віктор Онуфрійович, Члени наглядової ради: Берещук Максим Вікторович, Берещук Михайло 
Вікторович,. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Голова лічильної комісії          Огородник І.Ю. 

 

Член:          Бойко В.В. 

 

 



Приватне акціонерне товариство «Корнинський кар’єр «Леопард» 

чергові загальні збори акціонерів 
 

дата проведення голосування:   «25» квітня 2019 р., 

ПРОТОКОЛ №9 

про підсумки голосування. 

 

Питання, винесене на голосування. 

 
Питання 9:  Обрання членів Наглядової ради Товариства 
 

Кандидати у члени наглядової ради: 

Берещук Віктор Онуфрійович представник акціонера-юридичної особи  ТОВ «ВОБіК» 

Берещук Максим Вікторович представник акціонера-юридичної особи  ТОВ «ВОБіК» 

Берещук Михайло Вікторович представник акціонера-юридичної особи  ТОВ «ВОБіК» 

 
Рішення приймається в порядку кумулятивного голосування, коли загальна кількість голосів акціонера помножується на 

кількість членів органу акціонерного товариства, що обираються, а акціонер має право віддати всі підраховані таким чином 

голоси за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами. 

Пропозиція була проголосована. Для голосування був використаний бюлетень для кумулятивного голосування  №9 

Кількість голосів, отриманих кожним кандидатом у члени наглядової ради  акціонерного 

товариства 
Кандидатура Кількість голосів 

Берещук Віктор Онуфрійович представник 

акціонера-юридичної особи  ТОВ «ВОБіК» 

 

Берещук Максим Вікторович представник 

акціонера-юридичної особи  ТОВ «ВОБіК» 

 

Берещук Михайло Вікторович представник 

акціонера-юридичної особи  ТОВ «ВОБіК» 

 

Кількість голосів  акціонерів,  які не брали участі у голосуванні - _______________ голосів акціонерів, які  

зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. 

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - _______________ голосів акціонерів, які  

зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. 

 

Рішення, прийняті Загальними зборами: 
Обрати членів Наглядової ради Товариства у наступному складі: 

Берещук Віктор Онуфрійович представник акціонера-юридичної особи  ТОВ «ВОБіК» 

Берещук Максим Вікторович представник акціонера-юридичної особи  ТОВ «ВОБіК» 

Берещук Михайло Вікторович представник акціонера-юридичної особи  ТОВ «ВОБіК» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Голова лічильної комісії          Огородник І.Ю. 

 

Член:          Бойко В.В. 

 

 



Приватне акціонерне товариство «Корнинський кар’єр «Леопард» 

чергові загальні збори акціонерів 
 

дата проведення голосування:   «25» квітня 2019 р., 

ПРОТОКОЛ №10 

про підсумки голосування. 

 

Питання, винесене на голосування. 

 
Питання 10:  Про припинення повноважень членів ревізійної комісії 
 
 

Проект рішення: Припинити повноваження ревізійної комісії в наступному складі: Голова ревізійної комісії - 

Шарко Олександра Вікторівна, Члени ревізійної комісії: Шарко Василь Васильович, Шевчук Руслан 

Миколайович 

 

Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах 

та є власниками голосуючих з цього питання акцій. 

Пропозиція була проголосована. Для голосування був використаний бюлетень № 10. 

 

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування з питання порядку денного Загальних 

зборів: 

"за" – 490 448 голосів, що складає 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних  зборах 

та є власниками голосуючих з цього питання акцій. 

"проти" - 0 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з 

цього питання акцій. 

"утримався" - 0 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних  зборах та є власниками 

голосуючих з цього питання акцій. 

Кількість голосів  акціонерів,  які не брали участі у голосуванні - 0 голосів акціонерів, які  зареєструвалися для 

участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. 

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів акціонерів, які  зареєструвалися 

для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. 

 

Рішення, прийняті Загальними зборами: 

Припинити повноваження ревізійної комісії в наступному складі: Голова ревізійної комісії - Шарко 

Олександра Вікторівна, Члени ревізійної комісії: Шарко Василь Васильович, Шевчук Руслан Миколайович 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Голова лічильної комісії          Огородник І.Ю. 

 

Член:          Бойко В.В. 

 

 



Приватне акціонерне товариство «Корнинський кар’єр «Леопард» 

чергові загальні збори акціонерів 
 

дата проведення голосування:   «25» квітня 2019 р., 

ПРОТОКОЛ №11 

про підсумки голосування. 

 

Питання, винесене на голосування. 

 

Питання 11:  Обрання членів Ревізійної комісії 
 

Кандидати у члени Ревізійної комісії: 

Шарко Олександра Вікторівна  

Шарко Василь Васильович  

Шевчук Руслан Миколайович 

 
Рішення приймається в порядку кумулятивного голосування, коли загальна кількість голосів акціонера помножується на 

кількість членів органу акціонерного товариства, що обираються, а акціонер має право віддати всі підраховані таким чином 

голоси за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами. 

Пропозиція була проголосована. Для голосування був використаний бюлетень для кумулятивного голосування  

№11 

Кількість голосів, отриманих кожним кандидатом у члени наглядової ради  акціонерного 

товариства 
Кандидатура Кількість голосів 

Шарко Олександра Вікторівна   

Шарко Василь Васильович   

Шевчук Руслан Миколайович  

Кількість голосів  акціонерів,  які не брали участі у голосуванні - _______________ голосів акціонерів, які  

зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. 

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - _______________ голосів акціонерів, які  

зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. 

 

Рішення, прийняті Загальними зборами: 

Обрати членів Ревізійної комісії у наступному складі: 

Шарко Олександра Вікторівна  

Шарко Василь Васильович  

Шевчук Руслан Миколайович 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Голова лічильної комісії          Огородник І.Ю. 

 

Член:          Бойко В.В.. 

 

 



Приватне акціонерне товариство «Корнинський кар’єр «Леопард» 

чергові загальні збори акціонерів 
 

дата проведення голосування:   «25» квітня 2019 р., 

ПРОТОКОЛ №12 

про підсумки голосування. 

 

Питання, винесене на голосування. 

 
Питання 12:  Про затвердження умов договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової 
ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, про визначення уповноваженої особи для 
підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради. 
 
Проект рішення:Затвердити умови цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що 
укладатимуться з членами наглядової ради; члени наглядової ради здійснюють свої повноваження  на 
безоплатній основі.  Уповноважити на підписання договорів (контрактів) з членами наглядової ради В.о. Голови 
правлiння Герасимчука Сергiя Миколайовича. 
 

Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах 

та є власниками голосуючих з цього питання акцій. 

Пропозиція була проголосована. Для голосування був використаний бюлетень № 12. 

 

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування з питання порядку денного Загальних 

зборів: 

"за" – 490 448 голосів, що складає 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних  зборах 

та є власниками голосуючих з цього питання акцій. 

"проти" - 0 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з 

цього питання акцій. 

"утримався" - 0 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних  зборах та є власниками 

голосуючих з цього питання акцій. 

Кількість голосів  акціонерів,  які не брали участі у голосуванні - 0 голосів акціонерів, які  зареєструвалися для 

участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. 

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів акціонерів, які  зареєструвалися 

для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. 

 

Рішення, прийняті Загальними зборами: 

Затвердити умови цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з 

членами наглядової ради; члени наглядової ради здійснюють свої повноваження  на безоплатній основі.  

Уповноважити на підписання договорів (контрактів) з членами наглядової ради В.о. Голови правлiння 

Герасимчука Сергiя Миколайовича. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Голова лічильної комісії          Огородник І.Ю. 

 

Член:          Бойко В.В. 

 

 


