
Протокол 
засідання лічильної комісії про підсумки голосування на чергових загальних зборах акціонерів 

Публічного акціонерного товариства „Володарсько-Волинський льонозавод” 

Дата  складання  протоколу:  30 жовтня 2020 року.  
Лічильною комісією у складі: голова комісії – Антонюк Віталій Васильович, члени комісії – Мельник Василь Григорович, здійснено 

підрахунок результатів голосування акціонерів, які прибули на загальні збори Публічного акціонерного товариства „Володарсько-Волинський 

льонозавод”, що відбулись 30 жовтня 2020 року з початком об 11.00 за адресою: 12122, Житомирська область, Хорошівський район, село Рижани, 

вулиця Заводська, будинок 1, адмінприміщення, офіс №2, по питаннях винесених порядком денним, в результаті якого визначено:  
 

№ 
з/п 

Назва  питання порядку  

денного 

Загальна 

кількість голосів, 

що прийняли 

участь в зборах 
(або кількість 

голосів для 

кумулятивного 

голосування) 

Голову- 

вали  
“ЗА” 

Голосу-
вали 

“ПРОТИ” 

„Утримав-

ся” або 

не брав 
участь у 

голосу-

ванні 

Результат 

голосування 
(% до загальної 

кількості голосів, 

що беруть участь 

в зборах ) 

Формулювання  рішення 

1.1 Обрання членів Лічильної 

комісії. 
1973852 1916852 0 57000 97,112% – 

“ЗА” 

Лічильна комісія у складі:  

голова комісії – Антонюк Віталій Васильович, 

член комісії – Мельник Василь Григорович.  

1.2 Обрання голови та секретаря 

зборів.  
1973852 1916852 0 57000 97,112% – 

“ЗА” 

1. Обрати головою зборів – Шевчука Юрія Миколайовича. 

2. Обрати секретарем зборів – Павлюк Галину Василівну. 

1.3 Затвердження регламенту 
зборів 

1973852 1916852 0 57000 97,112% – 

“ЗА” 

Регламент зборів: доповіді – 10 хв., виступи – 3 хв. 

2 Звіт генерального директора 

про результати діяльності за 

2019р. Прийняття рішень за 
наслідками розгляду звіту, 

затвердження звіту та основних 

напрямків та планів діяльності 

Товариства на 2020р. 

1973852 1916852 0 57000 97,112% – 

“ЗА” 

Звіт генерального директора про результати діяльності за 

2019р. затвердити. 

 

3 Звіт Наглядової ради за 

результатами діяльності у 

2019р. та прийняття рішень за 
наслідками розгляду звіту. 

1973852 1916852 0 57000 97,112% – 

“ЗА” 

Звіт Наглядової ради за результатами діяльності у 2019р. 

затвердити. 

4 Звіт та висновки Ревізійної 

комісії про фінансово-

господарську діяльність 
Товариства за 2019р., їх 

затвердження.  

1973852 1916852 0 57000 97,112% – 

“ЗА” 

Звіт та висновки Ревізійної комісії про фінансово-

господарську діяльність Товариства за 2019р.затвердити. 

 



5 Затвердження річного звіту та 

балансу Товариства за 2019р 
1973852 1916852 0 57000 97,112% – 

“ЗА” 

Затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2019р.         
 

6 Затвердження результатів 

діяльності та розподіл 

прибутку і покриття збитків 

Товариства за 2019р. 

1973852 1916852 0 57000 97,112% – 

“ЗА” 

У зв’язку з відсутністю чистого прибутку за підсумками 

роботи Товариства у 2019р., не розподіляти прибутки, 

дивіденди не нараховувати та не виплачувати. 

7 Зміна типу акціонерного 

товариства та зміна 

найменування Товариства. 

1973852 1916852 0 57000 97,112% – 

“ЗА” 

1. Змінити тип Публічного акціонерного товариства 

«Володарсько-Волинський льонозавод» з публічного 

акціонерного товариства на приватне акціонерне 
товариство. 

2. Змінити найменування Публічного акціонерного 

товариства «Володарсько-Волинський льонозавод» на 

Приватне акціонерне товариство «Володарсько-Волинський 
льонозавод». 

8 Переобрання членів Наглядової 

ради та Ревізійної комісії 

Товариства. 

1973852 
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97,112% – 
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32,371% -
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32,371% -

“ЗА” 

32,371% -

“ЗА” 

1. Припинити повноваження членів Наглядової ради в 

повному обсязі, а Ревізійну комісію не переобирати тому, 

що термін обрання членів Ревізійної комісії закінчується 
30.04.2022 року. 

2. Обрати членами Наглядової ради (кумулятивне 

голосування): 
Кургаліна Сергія Миколайовича – представника 

акціонера ТОВ «Десналенд»,  

Гайдука Сергія Федоровича – представника акціонера 
ТОВ «Десналенд»,  

Білогур Ірину Миколаївну – представницю акціонера 

ТОВ «Десналенд». 

9 Затвердження умов цивільно-

правових договорів, що 

укладатимуться з обраними 
членами Наглядової ради та 

Ревізійної комісії Товариства, 

встановлення розміру їх 

винагороди. Обрання особи, 
яка уповноважується на 

підписання договорів з 

членами Наглядової ради та 
Ревізійної комісії Товариства. 

1973852 1916852 0 57000 97,112% – 

“ЗА” 

1. Затвердити умови договорів, що укладатимуться з 

Головою та членами Наглядової ради, з Головою та 

членами Ревізійної комісії Товариства. 
 

 

 

 
2. Обрати генерального директора Товариства особою, яка 

уповноважується на підписання договорів з Головою та 

членами Наглядової ради, з Головою та членами Ревізійної 
комісії Товариства. 



10 Внесення змін та доповнень до 

Статуту товариства шляхом 
викладення Статуту у новій 

редакції. 

 

1973852 1916852 0 57000 97,112% – 

“ЗА” 

Внести зміни до Статуту Публічного акціонерного 

товариства «Володарсько-Волинський льонозавод» 
виклавши в новій редакції, в тому числі замінити 

найменування Товариства Публічного акціонерного 

товариства «Володарсько-Волинський льонозавод» на 
Приватне акціонерне товариство «Володарсько-Волинський 

льонозавод». 

11 Внесення змін до внутрішніх 

Положень Товариства та 
затвердження їх у новій 

редакції 

1973852 1916852 0 57000 97,112% – 

“ЗА” 

Доручити генеральному директору Товариства підписати 

нові редакції Положень Приватного акціонерного 
товариства «Володарсько-Волинський льонозавод»: про 

Загальні збори; про Наглядову раду; про Виконавчий орган; 

про Ревізійну комісію. 
 

Письмових скарг та заяв щодо процедури підрахунків голосів не отримано. 

 

 
 

Голова лічильної комісії            _____________________      / Антонюк В.В. / 

 

Член лічильної комісії               _____________________      / Мельник В.Г. / 

 

 
 

 


