
 

 

П Р О Т О К О Л 

про підсумки кумулятивного голосування на річних загальних зборах акціонерів 

"Татарбунарське автотранспортне підприємство №15143" 

 
                                                             
Дата проведення голосування: 24 квітня 2017 р. 
 
Лічильна комісія обрана загальними зборами акціонерів в складі: Базан Микола Іванович, Сокольник Ольга 
Андріївна, Дудник Андрій Леонідович встановила такі підсумки голосувань з питань порядку денного зборів: 
 

I. Підсумки голосування з питання, включеного до бюлетеня №4.   

 

Питання 10, винесене на голосування: Прийняття рішення про припинення повноважень членів на-

глядової ради Товариства. 
 
Підсумки голосування: 

за   27 578 голосів 100% 

проти  0 голосів 0% 

утримався  0 голосів 0% 

кількість голосів акціонерів, які не брали 
участі у голосуванні 

0 голосів 0% 

кількість голосів акціонерів за бюлетеня-
ми, визнаними недійсними 

0 голосів 0% 

 

Прийняте рішення: Припинити повноваження членів наглядової ради Товариства 
 

Питання 11.1, винесене на голосування: Обрання членів наглядової ради.  
 
Підсумки кумулятивного голосування: 

-кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні: 0. 
-кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 0. 
 

кандидатури кількість голосів, отриманих кожним  кандида-
том 

Зімченко Степаніда Георгіївна 27578 голосів 

Григоренко Анатолій Іванович 27578 голосів 

Нєдялков Іван Георгійович 27578 голосів 

 

Таким чином, за підсумками кумулятивного голосування наглядова рада товариства обрана в 

складі: Зімченко Степаніда Георгіївна, Григоренко Анатолій Іванович, Нєдялков Іван Георгійович.  

 

Питання 11.2, винесене на голосування:  Затвердити умови цивільно-правових договорів, що ук-

ладатимуться з членами наглядової ради. Встановити, що члени наглядової ради виконують свої 

обов'язки на безоплатній основі. Уповноважити голову зборів Дімоглова К.К. підписати цивільно-

правові договора з членами наглядової ради.   
 
Підсумки голосування: 

за   27 578 голосів 100% 

проти  0 голосів 0% 

утримався  0 голосів 0% 

кількість голосів акціонерів, які не брали 
участі у голосуванні 

0 голосів 0% 

кількість голосів акціонерів за бюлетеня-
ми, визнаними недійсними 

0 голосів 0% 

 

Прийняте рішення: Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з члена-

ми наглядової ради. Встановити, що члени наглядової ради виконують свої обов'язки на безоплат-

ній основі. Уповноважити голову зборів Дімоглова К.К. підписати цивільно-правові договора з чле-

нами наглядової ради.   
 

Питання 14, винесене на голосування: Припинити повноваження членів ревізійної комісії Товари-

ства. 
Підсумки голосування: 

за   27 578 голосів 100% 

проти  0 голосів 0% 

утримався  0 голосів 0% 

кількість голосів акціонерів, які не брали 
участі у голосуванні 

0 голосів 0% 

кількість голосів акціонерів за бюлетеня-
ми, визнаними недійсними 

0 голосів 0% 



 

 

 

Прийняте рішення: Припинити повноваження членів ревізійної комісії Товариства. 
 

Питання 15.1, винесене на голосування: Обрати ревізійну комісію товариства в наступному скла-

ді: Бурдужа Лідія Володимирівна, Панчев Олександр Костянтинович, Сивоконь Іван Іванович.  

 
Підсумки кумулятивного голосування: 
-кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні: 0. 
-кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 0. 
 

кандидатури кількість голосів, отриманих кожним  кандида-
том 

Бурдужа Лідія Володимирівна 27578 голосів 

Панчев Олександр Костянтинович 27578 голосів 

Сивоконь Іван Іванович 27578 голосів 

 

Таким чином, за підсумками кумулятивного голосування наглядова рада товариства обрана в скла-

ді: Бурдужа Лідія Володимирівна, Панчев Олександр Костянтинович, Сивоконь Іван Іванович. 
 

Питання 15.2, винесене на голосування: Затвердити умови цивільно-правових договорів, що ук-

ладатимуться з членами ревізійної комісії. Встановити, що члени ревізійної комісії виконують свої 

обов'язки на безоплатній основі. Уповноважити голову зборів Дімоглова К.К. підписати цивільно-

правові договора з членами ревізійної комісії.   
 
Підсумки голосування: 

за   27 578 голосів 100% 

проти  0 голосів 0% 

утримався  0 голосів 0% 

кількість голосів акціонерів, які не брали 
участі у голосуванні 

0 голосів 0% 

кількість голосів акціонерів за бюлетеня-
ми, визнаними недійсними 

0 голосів 0% 

 

Прийняте рішення: Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з члена-

ми ревізійної комісії. Встановити, що члени ревізійної комісії виконують свої обов'язки на безоплат-

ній основі. Уповноважити голову зборів Дімоглова К.К. підписати цивільно-правові договора з чле-

нами ревізійної комісії.   

 

 

 

 
 

 


