
 

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 № 6 від 28 жовтня 2022 року) 
 

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  «ІНСТИТУТ «ВОЛИНЬВОДПРОЕКТ» 

 (ідентифікаційний код юридичної особи – 01035058) 

БЮЛЕТЕНЬ 

для голосування з питання обрання органів Товариства (крім кумулятивного голосування) 

 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 

№ 10, винесене на 

голосування: 

10. Про обрання членів Наглядової ради Товариства. 

 

 

 

Проект рішення з питання 

порядку денного № 10: 

 

Обрати членів Наглядової ради в складі: Варшаву Віктора 

Миколайовича, Юрковську Ольгу Юріївну, Паньківа Михайла 

Михайловича терміном на 3 роки.  

 

ГОЛОСУВАННЯ:  
 
  ЗА  ПРОТИ  УТРИМАВСЯ 
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