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ПРОТОКОЛ  
про підсумки голосування на загальних зборах акціонерів  

Публічного акціонерного товариства «Птахофабрика «Ражнівська» 
 

с. Заболотці, Бродівський р-н    13 год. 00 хв. 16 грудня 2013 року 
 
Підрахунок голосів на загальних зборах акціонерів Публічного акціонерного товариства 

«Птахофабрика «Ражнівська» ведеться лічильною комісією в наступному складі:  
 
1. Голова лічильної комісії - Таранський Ігор Петрович 
2. Член лічильної комісії - Добровольська Наталія Миколаївна  
3. Член лічильної комісії - Осадчук Валентина Василівна 
 
Питання порядку денного. 
 
1. Про обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів Товариства. 
Проект рішення:  
Обрати Головою зборів Бойко Марію Орестівну, обрати секретарем зборів Мельник Романну 

Володимирівну. 
Голосування проводилось бюлетенем для голосування №1. 
Видано бюлетенів на 9 229 102 голосів, що складає 63,91% від загальної кількості голосів, 100% 

від голосів акціонерів, зареєстрованих для участі в загальних зборах. 
Проголосувало бюлетенів на 9 229 102 голосів, що складає 100% від зареєстрованих.  
Після підрахунку голосів недійсних бюлетенів не виявлено. 
Проголосували:  
«ЗА» -  9 229 102 голосів, що складає 100% від зареєстрованих. 
«ПРОТИ» - 0 голосів, що складає 0% від зареєстрованих. 
«УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів, що складає 0% від зареєстрованих. 
Прийнято рішення: 
Обрати Головою зборів Бойко Марію Орестівну, обрати секретарем зборів Мельник Романну 

Володимирівну. 
 
2. Про обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів Товариства. 
Проект рішення: Обрати лічильну комісію в наступному складі: 1) Таранський Ігор Петрович 2) 

Добровольська Наталія Миколаївна 3) Осадчук Валентина Василівна. 
Голосування проводилось бюлетенем для голосування №2. 
Видано бюлетенів на 9 229 102 голосів, що складає 63,91% від загальної кількості голосів, 100% 

від голосів акціонерів, зареєстрованих для участі в загальних зборах. 
Проголосувало бюлетенів на 9 229 102 голосів, що складає 100% від зареєстрованих.  
Після підрахунку голосів недійсних бюлетенів не виявлено. 
Проголосували:  
«ЗА» -  9 229 102 голосів, що складає 100% від зареєстрованих. 
«ПРОТИ» - 0 голосів, що складає 0% від зареєстрованих. 
«УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів, що складає 0% від зареєстрованих. 
Прийнято рішення: Обрати лічильну комісію в наступному складі: 1) Таранський Ігор Петрович 2) 

Добровольська Наталія Миколаївна 3) Осадчук Валентина Василівна. 
 
3. Про затвердження регламенту роботи загальних зборів акціонерів Товариства. 
Проект рішення: затвердити наступний регламент роботи зборів: для доповідей – до 10 хв., 

обговорення – по 2 хвилини (не більше 10 хвилин), відповіді на запитання – по 1 хвилині (не більше 10 
хвилин). 

Голосування проводилось бюлетенем для голосування №3. 
Видано бюлетенів на 9 229 102 голосів, що складає 63,91% від загальної кількості голосів, 100% 

від голосів акціонерів, зареєстрованих для участі в загальних зборах. 
Проголосувало бюлетенів на 9 229 102 голосів, що складає 100% від зареєстрованих.  
Після підрахунку голосів недійсних бюлетенів не виявлено. 
Проголосували:  
«ЗА» -  9 229 102 голосів, що складає 100% від зареєстрованих. 
«ПРОТИ» - 0 голосів, що складає 0% від зареєстрованих. 
«УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів, що складає 0% від зареєстрованих. 
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Прийнято рішення: затвердити наступний регламент роботи зборів: для доповідей – до 10 хв., 
обговорення – по 2 хвилини (не більше 10 хвилин), відповіді на запитання – по 1 хвилині (не більше 10 
хвилин). 

 
4. Прийняття рішення про припинення повноважень органів управління Товариством. 
Проект рішення:  
Відкликати (достроково припинити повноваження) з 16.12.2013р. згідно поданих заяв наступних 

посадових осіб органів управління Товариства, а саме:  
1) Членів Наглядової ради Товариства:  
- Голову Наглядової ради Бойко Марiю Орестiвну; 
- Члена Наглядової ради Мельника Романа Володимировича. 
- Члена Наглядової ради Мельник Романну Володимирiвну. 
2) членів Ревiзiйної комісії Товариства: 
- Голову Ревiзiйної комісії Кудрика Василя Михайловича; 
- Члена Ревiзiйної комісії Стеблика Iвана Iвановича; 
- Члена Ревiзiйної комісії Ванюка Ігора Йосиповича. 
Голосування проводилось бюлетенем для голосування №4. 
Видано бюлетенів на 9 229 102 голосів, що складає 63,91% від загальної кількості голосів, 100% 

від голосів акціонерів, зареєстрованих для участі в загальних зборах. 
Проголосувало бюлетенів на 9 229 102 голосів, що складає 100% від зареєстрованих.  
Після підрахунку голосів виявлено 1 (один) недійсний бюлетень на 762 голоси. 
Проголосували:  
«ЗА» -  9 228 340 голосів, що складає 99,99% від зареєстрованих. 
«ПРОТИ» - 0 голосів, що складає 0% від зареєстрованих. 
«УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів, що складає 0% від зареєстрованих. 
Прийнято рішення:   
Відкликати (достроково припинити повноваження) з 16.12.2013р. згідно поданих заяв наступних 

посадових осіб органів управління Товариства, а саме:  
1) Членів Наглядової ради Товариства:  
- Голову Наглядової ради Бойко Марiю Орестiвну; 
- Члена Наглядової ради Мельника Романа Володимировича. 
- Члена Наглядової ради Мельник Романну Володимирiвну. 
2) членів Ревiзiйної комісії Товариства: 
- Голову Ревiзiйної комісії Кудрика Василя Михайловича; 
- Члена Ревiзiйної комісії Стеблика Iвана Iвановича; 
- Члена Ревiзiйної комісії Ванюка Ігора Йосиповича. 
 
5. Звіт Наглядової ради Товариства за 2012 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду 

звіту Наглядової ради Товариства. 
Проект рішення: 
Обрати Наглядову раду Товариства у складі 3 осіб:  
1) Бойко Марiя Орестiвна 
2) Мельник Роман Володимирович 
3) Мельник Романна Володимирiвна 
Затвердити умови договорів з членами Наглядової ради. 
Уповноважити Голову зборів підписати договори з членами Наглядової ради Товариства. 
Інформація про кандидатів до складу Наглядової ради: 
1.1.1. Бойко Марiя Орестiвна 
1.1.2. Рік народження –   1965 р. 
1.1.3. Особа (особи), що внесла пропозицію щодо даного кандидата – Мельник Р.В. 
1.1.4. Кількість, тип та/або клас належних кандидату акцій акціонерного товариства, до органу 

якого обирається кандидат – 1000. 
1.1.5. Освіта (повне найменування навчального закладу, рік закінчення, спеціальність, кваліфікація) 

- вища, Львівський с/г інститут,1987, 
1.1.6. Місце роботи (основне та/або за сумісництвом), посади, які обіймає кандидат у юридичних 

особах – ПАТ “Птахофабрика”Ражнівська’’- головний бухгалтер. 
1.1.7. Загальний стаж роботи – 26 років. 
1.1.8. Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років (період, місце роботи, займана 

посада) - з 1998р. по 2013р. - ПАТ “Птахофабрика “Ражнівська” - головний бухгалтер. 
1.1.9. Непогашеної (незнятої) судимості не має. 
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1.1.10. Наявність (відсутність) заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю 
не має. 

1.1.11. Чи є кандидат афілійованою особою акціонерного товариства, до складу органу якого він 
обирається – ні. 

1.1.12. Акціонери товариства, що є афілійованими особами кандидата – немає. 
1.1.13. Наявність (відсутність) письмової заяви кандидата про згоду на обрання членом органу 

акціонерного товариства - так;  наявність (відсутність) у письмовій заяві кандидата всіх або частини 
відомостей, вказаних у цьому підпункті - так. 

2.1.1. Мельник Роман Володимирович 
2.1.2. Рік народження –  1992 р.н. 
2.1.3. Особа (особи), що внесла пропозицію щодо даного кандидата – Мельник Р.В. 
2.1.4. Кількість, тип та/або клас належних кандидату акцій акціонерного товариства, до органу 

якого обирається кандидат – 973 351 шт. 
2.1.5. Освіта (повне найменування навчального закладу, рік закінчення, спеціальність, кваліфікація) 

- Львівський державний університет ім..І.Франка, правознавство, бакалавр.   
2.1.6. Місце роботи (основне та/або за сумісництвом), посади, які обіймає кандидат у юридичних 

особах – протягом 2012-2013 р.р. зареєстрований як фізична особа-підприємець в Єдиному державному 
реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців. 

2.1.7. Загальний стаж роботи – 1 р. 
2.1.8. Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років (період, місце роботи, займана 

посада): протягом 2012-2013 р.р. зареєстрований як фізична особа-підприємець в Єдиному державному 
реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців; 

2.1.9. Непогашеної (незнятої) судимості не має. 
2.1.10. Наявність (відсутність) заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю 

- немає. 
2.1.11. Чи є кандидат афілійованою особою акціонерного товариства, до складу органу якого він 

обирається - так. 
2.1.12. Акціонери товариства, що є афілійованими особами кандидата – Мельник В.С. 
2.1.13. Наявність (відсутність) письмової заяви кандидата про згоду на обрання членом органу 

акціонерного товариства - так; наявність (відсутність) у письмовій заяві кандидата всіх або частини 
відомостей, вказаних у цьому підпункті - так. 

3.1.1. Мельник Романна Володимирiвна 
3.1.2. Рік народження – 1968 р.н. 
3.1.3. Особа (особи), що внесла пропозицію щодо даного кандидата – Мельник Р.В. 
3.1.4. Кількість, тип та/або клас належних кандидату акцій акціонерного товариства, до органу 

якого обирається кандидат – 1 468 330 шт. 
3.1.5. Освіта (повне найменування навчального закладу, рік закінчення, спеціальність, кваліфікація) 

- вища, Львівський с/г інститут,1991,економіст-організатор с/г виробництва. 
3.1.6. Місце роботи (основне та/або за сумісництвом), посади, які обіймає кандидат у юридичних 

особах – на даний час зареєстрована як фізична особа-підприємець в Єдиному державному реєстрі 
юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців. 

3.1.7. Загальний стаж роботи – 26  р. 
3.1.8. Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років - 1999-2011р.р. - Бродівська 

міжрайонна виконавча дирекція фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, на 
даний час зареєстрована як фізична особа-підприємець в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та 
фізичних осіб – підприємців. 

3.1.9. Непогашеної (незнятої) судимості не має. 
3.1.10. Наявність (відсутність) заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю 

- немає. 
3.1.11. Чи є кандидат афілійованою особою акціонерного товариства, до складу органу якого він 

обирається - так. 
3.1.12. Акціонери товариства, що є афілійованими особами кандидата – Мельник В.С. 
3.1.13. Наявність (відсутність) письмової заяви кандидата про згоду на обрання членом органу 

акціонерного товариства - так; наявність (відсутність) у письмовій заяві кандидата всіх або частини 
відомостей, вказаних у цьому підпункті - так. 

Голосування проводилось бюлетенем для кумулятивного голосування №5. 
Видано бюлетенів на 9 229 102 голосів, що складає 63,91% від загальної кількості голосів, 100% 

від голосів акціонерів, зареєстрованих для участі в загальних зборах. 
Проголосувало бюлетенів на 9 229 102 голосів, що складає 100% від зареєстрованих.  
Після підрахунку голосів недійсних бюлетенів не виявлено. 
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Проголосували за кандидата до складу Наглядової ради Бойко Марiю Орестiвну:  
«ЗА» -  9 228 340  голосів, що складає 99,99% від зареєстрованих. 
«ПРОТИ» - 762 голосів, що складає 0,01% від зареєстрованих. 
«УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів, що складає 0% від зареєстрованих. 
Проголосували за кандидата до складу Наглядової ради Мельника Романа Володимировича:  
«ЗА» -  9 228 340  голосів, що складає 99,99% від зареєстрованих. 
«ПРОТИ» - 762 голосів, що складає 0,01% від зареєстрованих. 
«УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів, що складає 0% від зареєстрованих. 
Проголосували за кандидата до складу Наглядової ради Мельник Романну Володимирiвну:  
«ЗА» -  9 228 340  голосів, що складає 99,99% від зареєстрованих. 
«ПРОТИ» - 762 голосів, що складає 0,01% від зареєстрованих. 
«УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів, що складає 0% від зареєстрованих. 
Прийнято рішення:   
Обрати Наглядову раду Товариства у складі 3 осіб:  
1) Бойко Марiя Орестiвна 
2) Мельник Роман Володимирович 
3) Мельник Романна Володимирiвна 
Затвердити умови договорів з членами Наглядової ради. 
Уповноважити Голову зборів підписати договори з членами Наглядової ради Товариства. 
 
6. Про обрання Ревізійної комісії Товариства. Про затвердження умов договору з членами 

Ревізійної комісії. 
Проект рішення: 
Обрати Ревізійну комісію Товариства у складі 3 (трьох) осіб:  
1) Кудрик Василь Михайлович.  
2) Стеблик Iван Iванович. 
3) Ванюк Ігор Йосипович. 
Затвердити умови договорів з членами Ревізійної комісії. 
Уповноважити Голову зборів підписати договори з членами Ревізійної комісії Товариства. 
Інформація про кандидатів до складу Ревізійної комісії: 
1.1.1. Кудрик Василь Михайлович. 
1.1.2. Рік народження – 1970 р. 
1.1.3. Особа (особи), що внесла пропозицію щодо даного кандидата – Мельник Р.В. 
1.1.4. Кількість, тип та/або клас належних кандидату акцій акціонерного товариства, до органу 

якого обирається кандидат – 4120. 
1.1.5. Освіта (повне найменування навчального закладу, рік закінчення, спеціальність, кваліфікація) 

- вища, Львівська академія ветеринарної медицини, лікар ветмедицини. 
1.1.6. Місце роботи (основне та/або за сумісництвом), посади, які обіймає кандидат у юридичних 

особах - ТзОВ «Агрітон».  
1.1.7. Загальний стаж роботи – 23. 
1.1.8. Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років (період, місце роботи, займана 

посада)- з 2009 р. по  2013 р. -  ТзОВ” Агрітон”, ветлікар.  
1.1.9. Непогашеної (незнятої) судимості не має. 
1.1.10. Наявність (відсутність) заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю 

не має. 
1.1.11. Чи є кандидат афілійованою особою акціонерного товариства, до складу органу якого він 

обирається – ні. 
1.1.12. Акціонери товариства, що є афілійованими особами кандидата – немає. 
1.1.13. Наявність (відсутність) письмової заяви кандидата про згоду на обрання членом органу 

акціонерного товариства - так;  наявність (відсутність) у письмовій заяві кандидата всіх або частини 
відомостей, вказаних у цьому підпункті - так. 

2.1.1. Стеблик Iван Iванович. 
2.1.2. Рік народження – 1953р.н. 
2.1.3. Особа (особи), що внесла пропозицію щодо даного кандидата – Мельник Р.В. 
2.1.4. Кількість, тип та/або клас належних кандидату акцій акціонерного товариства, до органу 

якого обирається кандидат – 4120 шт. 
2.1.5. Освіта (повне найменування навчального закладу, рік закінчення, спеціальність, кваліфікація) 

- середньо-спеціальна,Львівський шляхово-будівельний технікум.  
2.1.6. Місце роботи (основне та/або за сумісництвом), посади, які обіймає кандидат у юридичних 

особах - ПАТ “Птахофабрика “Ражнівська” - заступник директора.  
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2.1.7. Загальний стаж роботи – 38 р. 
2.1.8. Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років (період, місце роботи, займана 

посада):  з 1998 по 2013 р. ПАТ “Птахофабрика “Ражнівська”; 
2.1.9. Непогашеної (незнятої) судимості не має. 
2.1.10. Наявність (відсутність) заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю 

- немає. 
2.1.11. Чи є кандидат афілійованою особою акціонерного товариства, до складу органу якого він 

обирається - ні. 
2.1.12. Акціонери товариства, що є афілійованими особами кандидата – немає. 
2.1.13. Наявність (відсутність) письмової заяви кандидата про згоду на обрання членом органу 

акціонерного товариства - так; наявність (відсутність) у письмовій заяві кандидата всіх або частини 
відомостей, вказаних у цьому підпункті - так. 

3.1.1. Ванюк Ігор Йосипович. 
3.1.2. Рік народження – 1956 р.н. 
3.1.3. Особа (особи), що внесла пропозицію щодо даного кандидата – Мельник Р.В. 
3.1.4. Кількість, тип та/або клас належних кандидату акцій акціонерного товариства, до органу 

якого обирається кандидат – 18 168 шт. 
3.1.5. Освіта (повне найменування навчального закладу, рік закінчення, спеціальність, кваліфікація) 

- вища, НУ Львівська політехніка. 
3.1.6. Місце роботи (основне та/або за сумісництвом), посади, які обіймає кандидат у юридичних 

особах - з  1998р. по 2013р. ІК «Українські інвестиції».  
3.1.7. Загальний стаж роботи – 35 р.  
3.1.8. Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років - ІК «Українські інвестиції» - 

президент. 
3.1.9. Непогашеної (незнятої) судимості не має. 
3.1.10. Наявність (відсутність) заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю 

- немає. 
3.1.11. Чи є кандидат афілійованою особою акціонерного товариства, до складу органу якого він 

обирається - ні. 
3.1.12. Акціонери товариства, що є афілійованими особами кандидата – немає. 
3.1.13. Наявність (відсутність) письмової заяви кандидата про згоду на обрання членом органу 

акціонерного товариства - так; наявність (відсутність) у письмовій заяві кандидата всіх або частини 
відомостей, вказаних у цьому підпункті - так.  

Голосування проводилось бюлетенем для кумулятивного голосування №6. 
Видано бюлетенів на 9 229 102 голосів, що складає 63,91% від загальної кількості голосів, 100% 

від голосів акціонерів, зареєстрованих для участі в загальних зборах. Проголосувало бюлетенів на 9 229 102 
голосів, що складає 100% від зареєстрованих. Після підрахунку голосів недійсних бюлетенів не виявлено. 

Проголосували за кандидата до складу Ревізійної комісії Кудрика Василя Михайловича:  
«ЗА» -  9 229 102  голосів, що складає 100% від зареєстрованих. 
«ПРОТИ» - 0 голосів, що складає 0% від зареєстрованих. 
«УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів, що складає 0% від зареєстрованих. 
Проголосували за кандидата до складу Ревізійної комісії Стеблика Iвана Iвановича:  
«ЗА» -  9 229 102  голосів, що складає 100% від зареєстрованих. 
«ПРОТИ» - 0 голосів, що складає 0% від зареєстрованих. 
«УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів, що складає 0% від зареєстрованих. 
Проголосували за кандидата до складу Ревізійної комісії Ванюка Ігора Йосиповича:  
«ЗА» -  9 229 102  голосів, що складає 100% від зареєстрованих. 
«ПРОТИ» - 0 голосів, що складає 0% від зареєстрованих. 
«УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів, що складає 0% від зареєстрованих. 
Прийнято рішення:  
Обрати Ревізійну комісію Товариства у складі 3 (трьох) осіб:  
1) Кудрик Василь Михайлович.  
2) Стеблик Iван Iванович. 
3) Ванюк Ігор Йосипович. 
Затвердити умови договорів з членами Ревізійної комісії. 
Уповноважити Голову зборів підписати договори з членами Ревізійної комісії Товариства. 
 
7. Прийняття рішення про вчинення значного правочину Товариства. 
Проект рішення:  
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Питання №7 порядку денного загальних зборів акціонерів «Про прийняття рішення про вчинення 
значного правочину Товариства» зняти з розгляду. 

Голосування проводилось бюлетенем для голосування №7. 
Видано бюлетенів на 9 229 102 голосів, що складає 63,91% від загальної кількості голосів, 100% 

від голосів акціонерів, зареєстрованих для участі в загальних зборах. 
Проголосувало бюлетенів на 9 229 102 голосів, що складає 100% від зареєстрованих.  
Після підрахунку голосів недійсних бюлетенів не виявлено. 
Проголосували:  
«ЗА» -  9 229 102 голосів, що складає 100% від зареєстрованих. 
«ПРОТИ» - 0 голосів, що складає 0% від зареєстрованих. 
«УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів, що складає 0% від зареєстрованих. 
Прийнято рішення:  
Питання №7 порядку денного загальних зборів акціонерів «Про прийняття рішення про вчинення 

значного правочину Товариства» зняти з розгляду. 
 
8. Про  попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися товариством 

протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, із зазначенням характеру 
правочинів та їх граничної сукупної вартості. 

Проект рішення : 
Попередньо схвалити значні правочини (в т.ч. договори купівлі-продажу майна, продукції, 

договори майнової поруки, договори застави, іпотеки та будь-які інші правочини не заборонені чинним 
законодавством України), ринкова вартість майна або послуг, що є предметом таких правочинів перевищує 
25 відсотків, але менша ніж 50 відсотків вартості активів за даними останньої річної звітності за 2012 р. та 
попередньо схвалити значні правочини (в т.ч. договори купівлі-продажу майна, продукції, договори 
майнової поруки, договори застави, іпотеки та будь-які інші правочини не заборонені чинним 
законодавством України), ринкова вартість майна або послуг, що є предметом таких правочинів перевищує 
50 відсотків вартості активів за даними останньої річної звітності за 2012 р. Попереднє схвалення 
правочинів надається та дійсне протягом одного року з дати проведення чергових зборів акціонерів 
Товариства на укладення договорів, контрактів, інших правочинів. Надати Наглядовій раді Товариства 
повноваження щодо схвалення конкретних правочинів в рамках цього попереднього схвалення. 

Голосування проводилось бюлетенем для голосування №8. 
Видано бюлетенів на 9 229 102 голосів, що складає 63,91% від загальної кількості голосів, 100% 

від голосів акціонерів, зареєстрованих для участі в загальних зборах. 
Проголосувало бюлетенів на 9 229 102 голосів, що складає 100% від зареєстрованих.  
Після підрахунку голосів недійсних бюлетенів не виявлено. 
Проголосували:  
«ЗА» -  9 229 102 голосів, що складає 100% від зареєстрованих. 
«ПРОТИ» - 0 голосів, що складає 0% від зареєстрованих. 
«УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів, що складає 0% від зареєстрованих. 
Прийнято рішення:  
Попередньо схвалити значні правочини (в т.ч. договори купівлі-продажу майна, продукції, 

договори майнової поруки, договори застави, іпотеки та будь-які інші правочини не заборонені чинним 
законодавством України), ринкова вартість майна або послуг, що є предметом таких правочинів перевищує 
25 відсотків, але менша ніж 50 відсотків вартості активів за даними останньої річної звітності за 2012 р. та 
попередньо схвалити значні правочини (в т.ч. договори купівлі-продажу майна, продукції, договори 
майнової поруки, договори застави, іпотеки та будь-які інші правочини не заборонені чинним 
законодавством України), ринкова вартість майна або послуг, що є предметом таких правочинів перевищує 
50 відсотків вартості активів за даними останньої річної звітності за 2012 р. Попереднє схвалення 
правочинів надається та дійсне протягом одного року з дати проведення чергових зборів акціонерів 
Товариства на укладення договорів, контрактів, інших правочинів. Надати Наглядовій раді Товариства 
повноваження щодо схвалення конкретних правочинів в рамках цього попереднього схвалення. 

 
ПІДПИСИ ЧЛЕНІВ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ 
     
Голова лічильної комісії __________________ (Таранський Ігор Петрович) 
 
Член лічильної комісії __________________ (Добровольська Наталія Миколаївна) 
 
Член лічильної комісії __________________ (Осадчук Валентина Василівна) 
 


