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ПРОТОКОЛ № 1/ЛК 

Про підсумки голосування  

ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ 

Приватного акціонерного товариства 

"КОНСТАР" 

м. Харків   20 березня 2018 року 

 

Дата проведення загальних зборів: 20.03.2018 року. 

Час проведення зборів: 17 год. 30 хв. 

Місце проведення зборів: м. Харків, вул. Дарвіна, буд.20, кімн. 105. 

 

По питанню № 2 порядку денного «Затвердження порядку проведення Загальних зборів 

акціонерів» 

 

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

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними  - 0 

 

Вирішили: Затвердити запропонований порядок проведення Загальних зборів акціонерів 

Товариства. 

 

По питанню № 3 порядку денного «Обрання голови та секретаря Загальних зборів 

акціонерів» 

 

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

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними  - 0 

 

Вирішили: Обрати Головою Загальних зборів акціонерів Товариства Литкевича Андрія 

Олександровича. Обрати Секретарем Загальних зборів акціонерів Товариства Прокопкіну Олесю 

Ігорівну. 

 

По питанню № 4 порядку денного «Розгляд звіту Генерального директора Товариства за 

2017 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду» 

 

Голосували: «ЗА» 458 голосів, що складає 100 % голосів зареєстрованих  власників 

голосуючих акцій 

 «ПРОТИ» 0 голосів, що складає 0 % голосів  зареєстрованих власників 

голосуючих акцій 

 «УТРИМАЛИСЬ» 0 голосів, що складає 0 % голосів  зареєстрованих власників 

голосуючих акцій 

Голосували: «ЗА» 458 голосів, що складає 100 % голосів зареєстрованих  власників 

голосуючих акцій 

 «ПРОТИ» 0 голосів, що складає 0 % голосів  зареєстрованих власників 

голосуючих акцій 

 «УТРИМАЛИСЬ» 0 голосів, що складає 0 % голосів  зареєстрованих власників 

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

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними  - 0 

Вирішили: Затвердити Звіт Генерального директора Товариства за 2017 рік. 

 

По питанню № 5 порядку денного «Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2017 рік та 

затвердження заходів за результатами його розгляду» 

 

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

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними  - 0 

 

Вирішили: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік. 

 

По питанню № 6 порядку денного «Розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження 

заходів за результатами його розгляду» 

 

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

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними  - 0 

Вирішили: Затвердити висновки зовнішнього аудиту річної фінансової звітності Товариства за 

2017 рік. 

 

По питанню № 7 порядку денного «Звіт Ревізійної комісії. Прийняття рішення за наслідками 

розгляду звіту» 

 

Голосували: «ЗА» 458 голосів, що складає 100 % голосів зареєстрованих  власників 

голосуючих акцій 

 «ПРОТИ» 0 голосів, що складає 0 % голосів  зареєстрованих власників 

голосуючих акцій 

 «УТРИМАЛИСЬ» 0 голосів, що складає 0 % голосів  зареєстрованих власників 

голосуючих акцій 

Голосували: «ЗА» 458 голосів, що складає 100 % голосів зареєстрованих  власників 

голосуючих акцій 

 «ПРОТИ» 0 голосів, що складає 0 % голосів  зареєстрованих власників 

голосуючих акцій 

 «УТРИМАЛИСЬ» 0 голосів, що складає 0 % голосів  зареєстрованих власників 

голосуючих акцій 

Голосували: «ЗА» 458 голосів, що складає 100 % голосів зареєстрованих  власників 

голосуючих акцій 

 «ПРОТИ» 0 голосів, що складає 0 % голосів  зареєстрованих власників 

голосуючих акцій 

 «УТРИМАЛИСЬ» 0 голосів, що складає 0 % голосів  зареєстрованих власників 

голосуючих акцій 

Голосували: «ЗА» 458 голосів, що складає 100 % голосів зареєстрованих  власників 

голосуючих акцій 

 «ПРОТИ» 0 голосів, що складає 0 % голосів  зареєстрованих власників 

голосуючих акцій 

 «УТРИМАЛИСЬ» 0 голосів, що складає 0 % голосів  зареєстрованих власників 

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

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними  - 0 

 

Вирішили: Затвердити Звіт Ревізійної комісії за 2017 рік. Роботу Ревізійної комісії в 2017 році 

визнати задовільною.  

По питанню № 8 порядку денного «Затвердження річного звіту за 2017 рік, розподіл 

прибутку і збитків Товариства за підсумками роботи у 2017 році» 

 

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

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними  - 0 

 

Вирішили: Затвердити річний звіт за 2017 рік. Прийняти до відома, що за підсумками роботи в 

2017 році Товариство має збиток від фінансово-господарської діяльності в сумі 145 (сто сорок 

п’ять) тис. грн. Розподіл прибутку Товариства за 2017 рік не затверджувати, у зв’язку з його 

відсутністю.  

По питанню № 9 порядку денного «Про доповнення переліку видів економічної діяльності 

Товариства та внесення відповідних змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та 

фізичних осіб-підприємців» 

 

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

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними  - 0 

 

Вирішили: Доповнити перелік видів економічної діяльності Товариства наступним видом 

діяльності: «Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна» 

КВЕД 68.20.  

Внести відповідні зміни до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-

підприємців, а саме, доповнити перелік видів діяльності Товариства, що містяться в Єдиному 

державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців, наступним видом економічної 

діяльності: «Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна» код 

за КВЕД 68.20. 

По питанню № 10 порядку денного «Про призначення уповноваженої особи на здійснення 

заходів щодо внесення змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-

підприємців» 

 

Голосували: «ЗА» 458 голосів, що складає 100 % голосів зареєстрованих  власників 

голосуючих акцій 

 «ПРОТИ» 0 голосів, що складає 0 % голосів  зареєстрованих власників 

голосуючих акцій 

 «УТРИМАЛИСЬ» 0 голосів, що складає 0 % голосів  зареєстрованих власників 

голосуючих акцій 

Голосували: «ЗА» 458 голосів, що складає 100 % голосів зареєстрованих  власників 

голосуючих акцій 

 «ПРОТИ» 0 голосів, що складає 0 % голосів  зареєстрованих власників 

голосуючих акцій 

 «УТРИМАЛИСЬ» 0 голосів, що складає 0 % голосів  зареєстрованих власників 

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

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними  - 0 

 

Вирішили: Призначити Литкевича Андрія Олександровича уповноваженою особою на здійснення 

заходів щодо внесення змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-

підприємців, а саме доповнення переліку видів економічної діяльності Товариства. 

Надати Литкевичу Андрію Олександровичу право представляти інтереси ПрАТ «КОНСТАР» в 

усіх установах, підприємствах, організаціях будь-якої підпорядкованості та форми власності, в 

банківських установах, органах нотаріату, органах державної реєстрації тощо, з наданням права 

підписувати, подавати та отримувати документи від імені ПрАТ «КОНСТАР» щодо доповнення 

переліку видів економічної діяльності Товариства. 

 

 

 

            

Голова  лічильної комісії         _______________  Цапенко О.О. 

 

Член лічильної комісії               _______________  Зибіна  Т.М. 

 

 

  

Голосували: «ЗА» 458 голосів, що складає 100 % голосів зареєстрованих  власників 

голосуючих акцій 

 «ПРОТИ» 0 голосів, що складає 0 % голосів  зареєстрованих власників 

голосуючих акцій 

 «УТРИМАЛИСЬ» 0 голосів, що складає 0 % голосів  зареєстрованих власників 

голосуючих акцій 


