
Увага!  

Бюлетень підписується акціонером (представником акціонера) та має містити реквізити акціонера 

(представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. Підпис 

проставляється на кожному аркуші бюлетеня, крім випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним 

підписом акціонера (його представника). 

За відсутності таких реквізитів і підпису (-ів) бюлетень вважається недійсним і не враховується під 

час підрахунку голосів. 

Бюлетень може бути заповнений машинодруком.  

 

ст. 1 

   /  / 

Підпис акціонера  

(представника акціонера) 

 Прізвище, ім’я та по батькові акціонера  

(представника акціонера) 

 

«ЗАТВЕРДЖЕНО» 

рішенням Наглядової ради  

ПрАТ «Інститут  «Волиньводпроект» 

(протокол № 5 від 19 жовтня 2022 року) 

 

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  «ІНСТИТУТ «ВОЛИНЬВОДПРОЕКТ» 

 (ідентифікаційний код юридичної особи – 01035058) 

БЮЛЕТЕНЬ 

для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів Товариства)  

на річних Загальних зборах акціонерів ПрАТ «Інститут  «Волиньводпроект», 

 які проводяться дистанційно 04 листопада 2022 року 
 

Дата проведення річних Загальних зборів: 04 листопада 2022 року 

 

Реквізити акціонера: 

Прізвище, ім’я та по батькові /Найменування акціонера 
 

 

Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, 

що посвідчує особу акціонера та реєстраційний номер 

облікової картки платника податків (за наявності) - 

(для фізичної особи) 

 

Ідентифікаційний код юридичної особи (код за ЄДРПОУ) 

– акціонера  (для юридичних осіб зареєстрованих в 

Україні) або реєстраційний номер з торговельного, 

судового або банківського реєстру країни реєстрації 

юридичної особи – акціонера (для юридичних осіб 

зареєстрованих поза територією України) 

 

 

 

Реквізити представника акціонера (за наявності):   

Прізвище, ім’я та по батькові / Найменування 

представника акціонера (а також ім’я фізичної особи – 

представника юридичної особи – представника 

акціонера (за наявності)) 

 

Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, 

що посвідчує особу представника акціонера або особу 

представника юридичної особи – представника акціонера 

та реєстраційний номер облікової картки платника 

податків (за наявності) (для фізичної особи) 

 

Ідентифікаційний код юридичної особи (код за ЄДРПОУ) 

– представника акціонера  (для юридичних осіб 

зареєстрованих в Україні) або реєстраційний номер з 

торговельного, судового або банківського реєстру країни 

реєстрації юридичної особи – акціонера (для юридичних 

осіб зареєстрованих поза територією України) 

 

Документ, на підставі якого діє представник акціонера 

(дата видачі, строк дії та номер) 

 

Дата заповнення бюлетеня акціонером 

(представником акціонера):                            
«____» _____________ 2022 року 

Кількість голосів, що належать акціонеру: 

  

(кількість голосів числом) 
 

(кількість голосів прописом) 



Увага!  

Бюлетень підписується акціонером (представником акціонера) та має містити реквізити акціонера 

(представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. Підпис 

проставляється на кожному аркуші бюлетеня, крім випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним 

підписом акціонера (його представника). 

За відсутності таких реквізитів і підпису (-ів) бюлетень вважається недійсним і не враховується під 

час підрахунку голосів. 

Бюлетень може бути заповнений машинодруком.  

 

ст. 2 

   /  / 

Підпис акціонера  

(представника акціонера) 

 Прізвище, ім’я та по батькові акціонера  

(представника акціонера) 

 

 

ГОЛОСУВАННЯ з питань порядку денного на Загальних зборах: 

(за необхідний варіант голосування потрібно зробити позначку у вигляді знаку Х, +, або будь-яку іншу, що 

засвідчує волевиявлення акціонера). 

 

 
 

Питання порядку денного № 1, 

винесене на голосування: 

1. Про обрання персонального складу Лічильної комісії річних Загальних 

зборів акціонерів, прийняття рішення про припинення повноважень 

Лічильної комісії річних Загальних зборів акціонерів.  

Проект рішення з питання 

порядку денного № 1: 

Обрати Лічильну комісію річних Загальних зборів акціонерів у наступному 

персональному складі:  

Остапчук Віра Павлівна – Голова Лічильної комісії.   

Медведєва Ольга Василівна – член Лічильної комісії.   

Кривов’язюк Людмила Григорівна – член Лічильної комісії.  

Припинити повноваження лічильної комісії дистанційних річних Загальних 

зборів Товариства після виконання покладених на неї обов’язків у повному 

обсязі. 

 

ГОЛОСУВАННЯ:  
 
  ЗА  ПРОТИ  УТРИМАВСЯ 

 

Питання порядку денного № 2, 

винесене на голосування: 

2. Про розгляд звіту Правління про результати фінансово-господарської 

діяльності Товариства за 2021 рік та прийняття рішення за наслідками 

розгляду звіту Правління Товариства. 

Проект рішення з питання 

порядку денного № 2: 

Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності 

Товариства за 2021 р. затвердити, та прийняти його до уваги. 

 

ГОЛОСУВАННЯ:  
 
  ЗА  ПРОТИ  УТРИМАВСЯ 

 

 

Питання порядку денного № 3, 

винесене на голосування: 

3. Про розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2021 рік та 

прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради 

Товариства. 

Проект рішення з питання 

порядку денного № 3: 

Звіт Наглядової ради про результати діяльності Товариства за 2021 рік 

затвердити та прийняти його до уваги.  

Затвердити заходи за результатами розгляду звіту Наглядової ради про 

результати діяльності Товариства за 2021 рік. 

 

ГОЛОСУВАННЯ:  
 
  ЗА  ПРОТИ  УТРИМАВСЯ 

 

 

Питання порядку денного № 4, 

винесене на голосування: 

 

4. Про розгляд звіту Ревізійної комісії Товариства за 2021 рік та 

прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії 

Товариства. 

 

Проект рішення з питання 

порядку денного № 4: 

Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2021 р. затвердити, та 

прийняти його до уваги. 

 



Увага!  

Бюлетень підписується акціонером (представником акціонера) та має містити реквізити акціонера 

(представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. Підпис 

проставляється на кожному аркуші бюлетеня, крім випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним 

підписом акціонера (його представника). 

За відсутності таких реквізитів і підпису (-ів) бюлетень вважається недійсним і не враховується під 

час підрахунку голосів. 

Бюлетень може бути заповнений машинодруком.  

 

ст. 3 

   /  / 

Підпис акціонера  

(представника акціонера) 

 Прізвище, ім’я та по батькові акціонера  

(представника акціонера) 

 

ГОЛОСУВАННЯ:  
 
  ЗА  ПРОТИ  УТРИМАВСЯ 

 

 

Питання порядку денного № 5, 

винесене на голосування: 

5. Про затвердження балансу та річного звіту Товариства за 2021 рік. 

 

Проект рішення з питання 

порядку денного № 5: 
Затвердити баланс та річний звіт Товариства за 2021 р. 

 

ГОЛОСУВАННЯ:  
 
  ЗА  ПРОТИ  УТРИМАВСЯ 

 

 

 

Питання порядку денного № 6, 

винесене на голосування: 

 

6. Про розподіл прибутку/збитку Товариства за 2021 рік. 

 

Проект рішення з питання 

порядку денного № 6: 
Збитки отримані Товариством за підсумками роботи в 2021 році, покривати за 

рахунок прибутку майбутніх періодів.  

 

ГОЛОСУВАННЯ:  
 
  ЗА  ПРОТИ  УТРИМАВСЯ 

 

 

Питання порядку денного № 7, 

винесене на голосування: 
7. Про внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом 

затвердження його в новій редакції. 

 

Проект рішення з питання 

порядку денного № 7: 

Внести зміни та доповнення до Статуту Товариства шляхом затвердження 

його в новій редакції. Уповноважити Голову Правління Товариства підписати 

Статут в новій редакції. Уповноважити Голову Правління Товариства 

забезпечити проведення державної реєстрації  Статуту в новій редакції. 

 

ГОЛОСУВАННЯ:  
 
  ЗА  ПРОТИ  УТРИМАВСЯ 

 

 

Питання порядку денного № 8, 

винесене на голосування: 

 

8. Про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради 

Товариства.    

                                 

Проект рішення з питання 

порядку денного № 8: 

Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства у складі: 

голови Наглядової ради Мірач Тетяни Павлівни, членів Наглядової ради 

Бігуна Анатолія Федосійовича, Залізнюка Миколи Михайловича, Марчук 

Ірини Петрівни. 

 

ГОЛОСУВАННЯ:  
 
  ЗА  ПРОТИ  УТРИМАВСЯ 

 

Питання порядку денного № 9, 

винесене на голосування: 
9. Про встановлення кількісного складу Наглядової ради Товариства. 

Проект рішення з питання 

порядку денного № 9: 
Встановити  склад Наглядової ради Товариства в кількості 3 (трьох) осіб.  

 



Увага!  

Бюлетень підписується акціонером (представником акціонера) та має містити реквізити акціонера 

(представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. Підпис 

проставляється на кожному аркуші бюлетеня, крім випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним 

підписом акціонера (його представника). 

За відсутності таких реквізитів і підпису (-ів) бюлетень вважається недійсним і не враховується під 

час підрахунку голосів. 

Бюлетень може бути заповнений машинодруком.  

 

ст. 4 

   /  / 

Підпис акціонера  

(представника акціонера) 

 Прізвище, ім’я та по батькові акціонера  

(представника акціонера) 

 

ГОЛОСУВАННЯ:  
 
  ЗА  ПРОТИ  УТРИМАВСЯ 

 

Питання порядку денного 

№ 11, винесене на голосування: 

 

11. Про затвердження умов договорів, що укладатимуться з членами 

Наглядової  ради, обрання особи, яка уповноважується на підписання 

договорів з членами Наглядової ради Товариства. 

 

Проект рішення з питання 

порядку денного № 11: 

Затвердити умови договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради, 

уповноважити Керівника Товариства на підписання договорів з членами 

Наглядової ради Товариства. 

 

ГОЛОСУВАННЯ:  
 
  ЗА  ПРОТИ  УТРИМАВСЯ 

 

 

Питання порядку денного 

№ 12, винесене на голосування: 

 

12. Про ліквідацію Ревізійної комісії Товариства та припинення 

повноважень членів Ревізійної комісії Товариства. 

 

Проект рішення з питання 

порядку денного № 12: 

Ревізійну комісію Товариства ліквідувати та припинити повноваження членів 

Ревізійної комісії Товариства. 

 

ГОЛОСУВАННЯ:  
 
  ЗА  ПРОТИ  УТРИМАВСЯ 

 
 

Питання порядку денного 

№ 13, винесене на голосування: 

 

13. Про  попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які 

можуть вчинятися Товариством протягом року з дати прийняття 

рішення. 

 

Проект рішення з питання 

порядку денного № 13: 

Надати попередню згоду на  вчинення значних правочинів (ринкова вартість 

майна або послуг, що може бути предметом даних правочинів, перевищує 

25% вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової 

звітності Товариства), які вчинятимуться Товариством не більш як одного 

року з моменту прийняття цього рішення Загальними зборами акціонерів, 

гранична сукупна вартість яких не може перевищувати 12 000 000,00 грн. 

(дванадцять мільйонів гривень 00 копійок),  а саме: укладання Товариством 

правочинів   щодо надання або отримання послуг, виконання робіт, передачі 

або отримання в управління будь-яким способом основних фондів (засобів), 

придбання або відчуження оборотних і необоротних активів, комісії, кредитів, 

позик, фінансової допомоги, поруки (гарантії), застави та інших правочинів.    

Уповноважити Керівника Товариства або особу, що виконує його обов'язки,  

протягом 1(одного) року з дати проведення цих Загальних зборів здійснювати 

всі необхідні дії щодо вчинення від імені Товариства значних правочинів.  

Для укладення та виконання значних правочинів, на вчинення яких було 

надано згоду Загальними зборами акціонерів Товариства не вимагається 

прийняття будь-якого наступного рішення Загальними зборами акціонерів, 

Наглядовою радою або іншим органом управління Товариства. 

 

ГОЛОСУВАННЯ:  
 
  ЗА  ПРОТИ  УТРИМАВСЯ 
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