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Дата проведения р!чних Загальних збор!в акцюнсцйв: 26 кв!тня 2021 року.

Час початку проведения Загальних збор!в акцюнер1в: 11:00 год.
Mieue проведения Загальних збор!в акщонер!в: 03083, м. Ки'!в, вул. Пиропвський шлях,
34, четвертей поверх, зал для проведения збор!в.
Дата складення перелшу акцюнер!в, як! мають право на участь у р!чних Загальних зборах
акцюнер!в: псрс.пк акцюнер!в складено станом на 24 годину 20 квттня 2021 року.

Загальна юльюсть oci6, включених до перелжу акцюнер!в, як! мають право на участь у
Загальних зборах акцюнер!в: 892 особи.
*Ресстращю акцюнер!в Приватного акщонерного говариства "КОРЧУВАТСЬКИЙ
КОМБ1ПАТ БУД1ВЕЛБНИХ МАТЕР1АЛ1В", як! прибули на р!чш Загальн! збори
акц1онер1в (дал! - Збори), здшснювала ресстрацшна комЮя, яка призначена р!шенням
Наглядово! ради Товариства (Протокол № 3 в!д 19 березня 2021 року).
Загальна
юльюсть
голосуючих
акцш
Приватного
акционерного
товариства
"КОРЧУВАТСЬКИЙ КОМЫНАТ БУД1ВЕЛБНИХ МАТЕР1АЛ1В" 1 18 841 штука простих
!менних акцш, як! належать 20 особам.

Для участ! у Зборах зарееструвались 7 (с!м) акшонер!в та Ух представниюв, з них 5 (п’ягь)
акщонер!в-власник!в голосуючих акцш - загальна юлькють 85 554 голоДв.
В!дпов!дно до ст. 41 Закону Укра'ши "Про акцюнерн! товариства" Збори мають кворум та
вважаються правомочними, тобто можуть приймати рннення з ycix питань порядку
денного, адже для участ! у Зборах зарееструвалися акщонери (представники акд!онер!в), як!
сукупно е власниками 71.99% голосуючих акщй в!д Ух загально! юлькост!.
Голосування на Загальних зборах акц!онер!в 'Говариства вщбувасться за допомогою
бюлетешв, форма яких затверджена Наглядовою радою Товариства.

ГИдрахунок голос!в по першому питанию порядку денного (до обрання л!чильно! комки)
здшснювався тимчасовою л!чильною ком!с!ею, обраною Наглядовою радою на шдстав! и.
п. 8.3.15. Статуту Товариства у склад!: Чистякове! Св!тлани Михайл!вни, Нестеренко
Валентини Миколагвни, Мосендза Олега Олександровича.
ГПдрахунок голосш по шшим питаниям порядку денного здшснювався лшильною комЮсю,
обраною за результатами голосування по першому питанию порядку денного у склад!:
Чистякове! Свгтлани Михайл!вни, Нестеренко Валентини МиколаУвни, Мосендза Олега
Олександровича.
Збори Товариства скликан! в!дпов!дно до Закону Украши "Про акцюнерн! товариства" та в
порядку, визначеному Статутом Товариства.

ПОРЯДОК ДЕИНИЙ:
1.

Обрання члешв л!чильноУ KOMicii р!чних Загальних збор!в акцюнер!в Говариства та
ирийняття р!шення про припинення Ух гювноважень.

2.

Прийняггя р!шення з питань порядку проведения (регламенту) Загальних збор!в
'Говариства.

3.

Розгляд звтв Дирекцп про результата фшансово-госнодарсько! д!ялыюст!
Товариства у 2018-2020 рр. та прийняття р!шення за наслшками розгляду пи ив
Дирекцп Товариства.

4.

Розгляд звтв Рев1зшно'1 KOMicii' Товариства по звггах та балансах Товариства за
2018-2020 рр. та прийняття ротення за результатами розгляду звгпв Рсввпшо!
KOMicii Товариства.

5.

Розгляд звтв Наглядово! ради Товариства про д1яльн!сть у 2018-2020 рр. га основьп
напрямки д1яльносп у 2021 рощ. Прийняття pinieHb за наслщками розгляду звтв
Наглядово! Ради Товариства.

6.

Затвердження р!чних звтв Товариства за 2018-2020 рр.

7.

Розподгл прибутку i збитюв Товариства за результатами 2018, 2019 та 2020 р. з
урахуванням вимог, передбачених законом.

8.

Прийняття pinieHb про дострокове припинення повноважень члешв Наглядово! ради
Товариства.

9.

Обрання члешв Наглядово! ради Товариства.

10.

Затвердження умов цившьно-правових договор!в, трудових договор!в (контракпв),
що укладатимуться з членами Наглядово! ради Товариства, встановлення розм!ру !х
винагороди, обрання особи, яка уповноважусться на шдписання договор! в
(контракт! в) з членами Наглядово! ради Товариства.

11.

Про схвалення правочишв, вчинених Товариством за перюд 2017-2019 рр.

12.

Про попередне надання згоди на вчинения Товариством значних правочишв.

13.

Про внесения змш до "Положения про Загальш збори акцюнер!в Приватного
акцюнерного товариства "Корчуватський комбшат буд!вельних магер!ал!в" шляхом
викладення його у новы редакци.

Зауважень та 1нших пропозицШ щодо порядку денного Загальних збор1в eid aKifionepie
Товариства не подходило.
Персональне пов1домлення акцюнер1в про проведения р1чних Загальних збор1в здшснено
шляхом направления акщонерам лиспйв з повгдомленням про проведения загальних збор 'ю
засовами поштового зв ’язку.

1.

По першому питанию порядку денного

СЛУХ АЛИ: Голову Загальних збор!в НрАТ "КОРЧУВАТСЬКИЙ КОМЫНАТ
БУД1ВЕЛБНИХ
МАТЕР1АЛ1В"
Севастяна
Геннад!я
Олексшовича,
якни
запропонував обрати членами л!чильно! ком!сн Мосендза Олега Олександровича,
Чистякову СвПлану Михайл!вну, Нестеренко Валентину Микола!вну. Головою
ком!с!! обрати Чистякову Св!тлану Михайл!вну, Секретарем
Нестеренко
Валентину Микола!вну. Голова Загальних збор!в запропонував припиинти
повноваження л!чильно! KOMici! р!чних Загальних збор!в акцюнср!в НрАТ
"КОРЧУВАТСЬКИЙ КОМЫНАТ БУД1ВЕЛБНИХ МАТЕР1АЛ1В" шеля виконання
покладених на не! обов'язюв у повному обсязь

ВИРПИИЛИ:
1.1

Обрати членами л!чильно! комЮ! piniinx Загальних збор!в акцюнср!в НрАТ
"КОРЧУВАТСЬКИЙ КОМБШАТ БУД1ВЕЛБНИХ MATEPIAJIIB" Мосендза Олега
Олександровича, Чистякову Свгглану Михашпвну, Нестеренко Валентину
Микола!вну. Головою KOMici! обрати Чистякову Свгглану Михашпвну, Секретарем
Нестеренко Валентину Микола!вну.

1.2

Припинити повноваження л!чильно’! комки р!чних Загальних збор!в акцюнер!в
ПрАТ "КОРЧУВАТСЬКИЙ КОМБШАТ БУД1ВЕЛБНИХ МАТI.P1A.)ПВ" nicjisi
виконання покладених на не! обов'язюв у повному обсязг
Результат голосування но першому питанию порядку денного:
Кшьюсть голос!в акцюнер!в, що беруть участь у голосуванш

85 554

100%

Голосувало "За"

85 554

100%

0
0
0

0%
0%
0%

Голосувало "Проти"
"Утримались"
Визнаш недшсними

Р1ШЕИНЯ ПРИЙНЯТО.
2.

По другому питанию порядку денного

СЛУХ АЛ И: Голову Загальних збор!в ПрАТ "КОРЧУВАТСЬКИЙ КОМЫНА Г
БУДШЕЛЬНИХ МАТЕР1АЛ1В" Севастяна Геннад!я Олексшовича, який зачитав
присутшм порядок проведения (регламент) Загальних зборпз та запропонував
затвердити його.
ВИР1ШИЛИ:

2.1

Затвердити наступний порядок проведения (регламент) Загальних збор!в:

до 20 хвилин.

•

час для вистушв допов!дач!в з питань порядку денного

•

час для вистушв учасниюв у дебатах та обговореннях з питань порядку
денного - до 3 хвилин.

•

час для вщповщей на питания, довщки - до 3 хвилин.

Особи, як! не е акционерами Товариства або !х прсдставниками, посадовимн особами
Товариства, запрошеними особами на Збори - на Загальн! збори не допускаються.
Ус! запитання, звернення по питаниям порядку денного
Загальних збори?
'Говариства, надаються Голов! або секретарю Загальних збор!в Товариства виключно
у письмовому вигляд!, 13 зазначенням пр!звища та !мен! (найменування) акцюнера
або його представника, яким надано пропозицпо та засвтдчсш !х шдписом. Ahoihmih
заяви та запитання не розглядаються.

Голосування з питань порядку денного Загальних збор!в проводиться виключно з
використанням бюлетешв для голосування, форма i текст яких були затверджеш
вщповщно до чинного законодавства Наглядовою радою 'Говариства, та як! були
видан! учасникам Загальних збор!в Товариства для голосування.
Бюлетень для голосування (в тому числ! бюлетень для кумулятивного голосування),
виданий акцюиеру за результатами проведено! реестрацп, засшдчуеться
проставлениям вщбитку печатки 'Говариства. Вщбигком печатки засвщчуеться
кожей аркуш бюлетеня для голосування. Обробка бюлетешв здшснюегься за
допомогою електронних засоб!в та/або шляхом шдрахунку голоав членами
л!чильно’! KOMiciT. Оголошення результапв голосування та прийнятих р!шень
здшснюс Голова Загальних збор!в 'Говариства.

Бюлетень для голосування визнаеться недшсним у раз!:

(а)

якщо вш в!др!зняеться в!д офщшно виготовленого зразка;

(b)

на ньому вщсутш шдпис (пщписи), пр!звище, 1м'я та но багьков! акцюнера
(уповноваженого представника) та найменування юридичноТ особи у раз!, якщо вона
е акцюнером;

(c)

в!н складаеться з юлькох аркуцпв, яю не пронумерован!;

(d)

акцюнер (представник акцюнера) не позначив в бюлетеш жодного або нозначив
б!лыпе одного вар!анта голосування щодо одного проекту ршгення;

(e)

акцюнер (представник акцюнера) зазначив у бюлетен! б!льшу юльюсть голос!в, шж
йому належить за таким голосуванням (кумулятивне голосування).

В раз! наявност! в бюлетен! для голосування з одного питания порядку денного
декшькох проекпв р!шення (пропозицш), р!шення з такого питания порядку денного
приймаеться в раз! затвердження акцюнерами одного в дек!лькох проекпв рпнення
(пропозицш). 3 метою врахування голос!в акцюнера за бюлетенем з деюлькома
проектами р!шення (пропозищями), акцюнер повинен проголосувати "ЗА" лише за 1
(один) проект р!шення !з запропонованих, з ycix шших проекпв ршгення акцюнер
повинен проголосувати "ПРОТИ" або "УТРИМАВСЯ", осюльки з одного питания
порядку денного не може бути одночасно прийняго деюлька проекпв рпнення
(пропозицш). В раз! голосування акцюнером "ЗА" з декшькох проекпв ршгення в
запропонованих за бюлетенем з декшькома проектами р!шення (пропозищями),
бюлетень буде визнано недшсним. Акцюнер також мае право проголосувати
"ПРОГИ" або "УЗ'РИМАВСЯ" з ycix запропонованих проекпв р!шення за
бюлетенем з декшькома проектами р!шення (пропозиц!ями), або не браги участь у
голосуванш.
Кумулятивне голосування здшснюеться за допомогою бюлетешв для кумулятивного
голосування шляхом голосування акцюнером за певного кандидата у члени органу
акцюнерного товариства.

При кумулятивному голосуванш загальна кгльюсть голоечв акцюнера помножуеться
на кгльюсть члешв органу акцюнерного товариства, то обираються. а акцюнер мае
право гйддати вс! шдраховаш таким чином голоси за одного кандидата або
розподглити 1х м!ж кшькома кандидатами.
Бюлетен! для голосування, що визнаш недшеними, не враховуються гид час
шдрахунку голос!в. Бюлетень для голосування не враховуеться л!чильною ком!с!сю,
якщо вш не надшшов до л!чильно’! ком!сй у встановлений термгн або у ньому
м!стяться сторонш написи та/або виправлення. Допускаеться ф!ксац!я техшчними
засобами ходу Загальних збор!в або розгляду окремих питань. Дане ршгення
приймаеться простою бшьгшетю голос!в акцюнер!в, як! зарееструвались для учасп у
Загальних зборах. У ход! Загальних збор!в може бути оголошено, в порядку ст. 42
Закону УкраТни "Про акцюнерш товариства", перерву до наступного дня. Кгльюсть
перерв у ход! проведения Загальних збор!в не може персвищувати трьох. Рпнення
про оголошення перерви до наступного дня приймаеться простою бшышетю голосгв
акцюнер!в, як! зарееструвалися для учасп в Загальних зборах. Загальш збори шд час
!'х проведения можуть змшювати черговють розгляду питань порядку денного за
умови, що за р!шення про змшу черговосп розгляду питань порядку денного буде
вщдано не менше 3А голоечв акцюнер!в, як! зарееструвалися для учасп у Загальних
зборах. 3 ycix !нших процедур та питань, як! виникають шд час проведения
Загальних збор!в Товариства - керуватися нормами Статуту, впутрпишх положень
та чинного законодавства Укра'ши.
Результати голосування по другому питанию порядку денного:

Юльюсть голос!в акцюнер!в, що беруть участь у голосуванш

85 554

100%

Голосувало "За"

85 554

_ 100%
4

Голосувало "Проти"
"Утримались"
Визнаш недшеними

3.

0
0
0

0%
0%
0%

Р1ШЕННЯ ПРИЙНЯТО.
По третьему питанию порядку денного
СЛУХАЛИ: Голову Загальних збор!в ПрАТ "КОРЧУВАТСЬКИЙ КОМБИ 1АТ
БУД1ВЕЛБНИХ МАТЕР1АЛ1В" Севастяна Геннад1я Олексшовича, який презен гував
присутшм зв!ти Дирекцп Товариства про результата фшансово-господарськоТ
д!яльност1 Товариства у 2018-2020 рр. та запропонував визнати роботу Дирекцп
Товариства задовшьною.
ВИР1ШИЛИ:

3.1

Затвердите звпи Дирекцп Товариства про результата фшансово-господарськоТ
д1яльносп Товариства у 2018-2020 рр.

3.2

Визнати роботу Дирекцп Товариства задовшьною.
Результати голосування по третьему питанию порядку денного.
----------------------------------------------------К1льк1сть голошв акцюнер!в, що беруть участь у голосуванш
85 554

1 ОО'Х

Голосувало "За"

85 554

100%

0
0
0

0%
0%
0%

Голосувало "Проти"
"Утримались"
Визнаш недшеними

Р1ШЕННЯ ПРИЙНЯТО

4.

По четвертому питанию порядку денного

СЛУХ АЛИ: Голову Загальних збор!в ПрАТ "КОРЧУВАТСБКИЙ КОМБ1ПАТ
БУД1ВЕЛБНИХ
МАТЕР1АЛ1В"
Севастяна
Геннад1я
Олексшовича.
який
запропонував презентував присутшм зв1ти Рев1зшноТ комДп Товариства по звгтах та
балансах Товариства за 2018-2020 рр. та запропонував визнати роботу РевгзшноТ
комки Товариства задовыьною.

ВИР1ШИЛИ:
4.1

Затвердите зв!ти Рев1зшноТ комюп Товариства по звпах та балансах Товариства за
2018-2020 рр.

4.2

Визнати роботу Рев1зшноТ комЮТ Товариства задовшьною.
Результати голосування по четвертому питанию порядку денного:

Кшькють голос1в акцюнер1в, що беруть участь у голосуванш

85 554

100%

Голосувало "За"

85 554

100%

0
0
0

0%
0%
0%

Голосувало "Проти"
’’Утримались"
Визнаш недшеними

Р1ШЕННЯ ПРИЙНЯТО

5.

По п'ятому питанию порядку денного
СЛУХАЛИ: Голову Загальних збор!в ПрАТ "КОРЧУВАТСЬКИЙ КОМЫ HAT
БУД1ВЕЛБНИХ МАТЕР1АЛ1В" Севастяна Геннад1я Олексшовича, який презенту ван
присутшм звпи НаглядовоТ ради Товариства про дТяльшсть у 2018-2020 рр. та
запропонував визнати роботу НаглядовоТ ради Товарис тва задовшьною.

ВИР1ШИЛИ:

5.1

Затвердити звгги НаглядовоТ ради Товариства про д1яльн1сть у 2018-2020 рр.

5.2

Визнати роботу НаглядовоТ ради Товариства задовыьною.

Результати голосування по п'ятому питанию порядку денного:
Юльюсть голоОв акцюнер!в, що беруть участь у голосувашп

85 554

100%

Голосувало "За"

85 554

100%

0
0
0

0Х)
ох>
ох>

Голосувало "Проти"
"Утримались"
Визнаш недшсними
Р1ШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

6.

По шестому питанию порядку денного
СЛУХАЛИ: Голову Загальних збор!в ПрАТ "КОРЧУВАТСЬКИЙ КОМЫ ПАТ
БУДИЗЕЛЬНИХ МАТЕР1АЛ1В" Севастяна Геннад1я Олексшовича, який презентував
присутшм р!чш звпи Товариства за 2018-2020 рр. та запропонував затвердити Тх.

ВИР1ШИЛИ:

6.1

Затвердити р!чш звпи Товариства за 2018-2020 рр.
Результати голосування по шестому питанию порядку денного:
Кшьюсть голоОв акщонер!в, що беруть участь у голосуванш

85 554

100%

Голосувало "За"

85 554

100%

0
0
0

0Х>
0%
0Х)

Голосувало "Проти"
"Утримались"
Визнаш недшсними
Р1ШЕНПЯ ПРИЙНЯТО

7.

По сьомому питанию порядку денного
СЛУХАЛИ: Голову Загальних збор!в ПрАТ "КОРЧУВАТСЫСИИ КОМБИ 1АТ
БУД1ВЕЛЫ1ИХ
МАТЕР1АЛ1В"
Севастяна
Геннад1я
Олексшовича.
який
запропонував у зв’язку з складною еконокпчною ситуащею в Украпп, то викликана
пандем!ею COVID-19, та, як наслщок, незадовшьним фшансовим станом Товариства
- не нараховувати та не виплачувати дшйденди акцюнерам Товариства за 2018, 2019
та 2020 роки.

ВИР1ШИЛИ:
7.1

У зв’язку з складною економпчною ситуашею в УкраТш, ню викликана пандеми ю
COVID-19, та, як наслщок, незадовшьним фшансовим станом Товариства
не
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нараховувати та не виплачувати дивщенди акционерам Товариства за 2018, 2019 та
2020 роки.

Резулыаги голосування по сьомому питанию порядку денного:

Китькють голоОв акцюнер!в, що беруть участь у голосувашп

85 554

100%

Голосувало "За"

85 554

100%

0
0
0

0У)
0%
0%

Голосувало "Проти"
"Утримались"
Визнаш недшсними

РППЕННЯ ПРИЙНЯТО
5.

*

Но восьмому питанию порядку денного

СЛУХ АЛИ: Голову Загальних збор!в ПрАТ "КОРЧУВАТСЬКИЙ КОМЫ НА Г
БУД1ВЕЛБНИХ
МАТЕР1АЛ1В"
Севастяна
Геннад1я
Олексшовича,
який
запропонував припинити повноваження члешв НаглядовоТ ради Товариства у
повному склад!, а саме: С!вецького Серия Володимировича, Тоцького Видора
Андршовича, Рудюк Тамари Михашивни, Левандовського Коря Анатолшовича та
Капмана Анакмия 1вановича.
ВИР1ШИЛИ:

8.1

Припинити повноваження члешв НаглядовоТ ради Товариства у повному склад!, а
саме:
•

Овецький Серий Володимирович - Голова НаглядовоТ Ради;

•

Тоцький В!ктор Андршович - Заступник Голови НаглядовоТ Ради;

•

Рудюк Тамара Михайл!вна - член НаглядовоТ Ради;

•

Левандовський 1гор Анатолшович - член НаглядовоТ Ради;

•

Кайман Анатолш Тванович - член НаглядовоТ Ради.

Результата голосування по восьмому питанию порядку денного:

KLibKicTb голосив акцюнер1в, що беруть участь у голосуванш

85 554

100%

Голосувало "За"

85 554

100%

0
0
0

0%
0%
0%

Голосувало "Проти"
"Утримались"
Визнаш недшсними
РГШЕННЯ ПРИЙНЯТО

9.

По дев'ятому питанию порядку денного

СЛУХ АЛИ: Голову Загальних збор!в ПрАТ "КОРЧУВА ТСЬКИЙ КОМ ЫН АТ
БУДТВЕЛЬНИХ
МАТЕР1АЛ1В"
Севастяна
Геннад!я
Олсксчйовича,
який
запропонував голосувати за обрання членами НаглядовоТ ради Товариства
С!вецького Серия Володимировича, Тоцького ВТктора Андршовича, Рудюк Тамари
Михашпвни, Левандовського Тгоря Анатолшовича та Каймана Анагол!я 1вановича.
ВИР1ШИЛИ:

9.1

Обрати члешв НаглядовоТ ради Товариства в настугшому склад!:
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Слвецький Серий Володимирович - член НаглядовоТ Ради;

Тоцький BiKTop Андршович - член НаглядовоТ Ради;

Рудюк Тамара Михайл!вна - член НаглядовоТ Ради;
Левандовський 1гор Аиатолшович
•

член НаглядовоТ Ради;

Кайман Анатолш 1ванович - член НаглядовоТ Ради.

Результати голосування по дев'ятому питанию порядку денного:
Кьтькють голос!в акцюнер!в, що беруть участь у голосуванш
Голосувало
"За"
кандидата
(лвецький
Сергий
: Володимирович
i Голосувало "За" кандидата Тоцький Вжтор Андршович

427 770
(85 554 * 5)
85 554

Голосувало "За" кандидата Рудюк Тамара Михайл!вна
Голосувало
"За"
кандидата
Левандовський
Аиатолшович
Голосувало "За" кандидата Кайман Анатолш Тванович

85 554
85 554

1гор

85 554
85 554

Голосувало "Проти ycix кандидате?"
"Утримались" щодо ycix кандидайв________________________
Визнаш недшеними

0
0
0

РИПЕННЯ ПРИЙНЯТО.

1V.

По десятому питанню порядку денного

СЛУХ АЛ И: Голову Загальних збор!в ПрАТ "КОРЧУВАТСЬКИИ КОМЫПАТ
БУД1ВЕЛЫ1ИХ
МАТЕР1АЛ1В"
Севастяна
Геннад!я
Олекспювича.
який
запропонував встановити, що члени НаглядовоТ ради здшснюють своТ повноваження
на безоплатнш основ!, затвердите умови цивыьно-правових договор!в з членами
НаглядовоТ ради Товариства та уповноважити Генерального директора Товариства
Севастяна Геннад1я Олексшовича укласти та шдписати в!д !мсш Товариства
цивьтьно-правов! договори !з членами НаглядовоТ ради Товариства .
ВИР1ШИЛИ:

JJ.1

Затвердите умови
Товариства.

4J.2

Встановити, що члени НаглядовоТ ради
безоплатнш основ!.

!0.3

Уповноважити
Генерального
директора
Товариства
Севастяна
Геннад!я
Олексшовича укласти та шдписати вщ !меш Товариства цив!льно-правов! договори
!з членами НаглядовоТ ради Товариства.

цившьно-правових договорит

з

НаглядовоТ

членами

здшснюють

ради

своТ повноваження

на

Результати голосування по десятому питанню порядку денного:

Кшьюсть голоЛв акцюнер!в, що беруть участь у голосуванш

85 554

100%

Голосувало "За"

85 554

100%

0
0
0

0%
_о%__
0%

Голосувало "Проти"
’’Утримались”
Визнаш недшеними
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Р1ШЕННЯ ПРИЙНЯТО.
По одинадцятому питанию порядку денного

11.

СЛ УХАЛИ: Голову Загальних збор!в ПрАТ "КОРЧУВАТСЬКИЙ КОМЫНАТ
БУДШЕЛЬНИХ МАТЕР1АЛШ" Севастяна Геннад!я Олексшовича, який повщомив
иро вчинен! Товариством правочини за перюд 2017-2019 рр. та занрононував
схвалити !х.
ВИР1ШИЛИ:

Схвалити правочини, вчинен! Товариством за перюд 2017-2019 рр_, а саме:

11Л

•

Догов!р кужвльпродажу нерухомого майна вщ 29 червня 2017 року.
посв!дчений приватним нотар!усом Кшвського мюького нотар!ального округу
Голяченко М. В., зареестрований за № 1506, укладенпй м!ж ПАТ
"КОРЧУВАТСЬКИЙ КОМБТНАТ БУДШЕЛЬНИХ МАТЕР1АЛШ" та ТОВ
"КОРЧУВАТСЬКИЙ КОМБТНАТ" про передачу у власнють (вщчуження)
нерухомого майна, а саме: споруди розвантажувальноТ рампи. площею 4
193,00 кв.м., що розташована за адресою: мюто КиТв, вул. I [иропвський шлях
(колишня - Червонопрапорна), 34 (Титера EXXXVII) на зсмслыиТ! д!лянц!
площею 8,7283 га, кадастровий номер 8000000000:82:414:0090. щльовс
призначення якоТ: для експлуатацп та обслуговування виробничого
комбшату, за ц!ною 605 173 (гшстсот п'ять тисяч сто слмдссят три) гривж 51
копшка, що вщповщае його ринковш вартост!;

•

Догов!р кушвльпродажу нерухомого майна вщ 20 вересня 2017 року,
посвщчений приватним нотар!усом КиТвського мюького нотар!ального округу
Ващенком В. В., зареестрований за № 1638, укладенпй м!ж НАГ
"КОРЧУВАТСЬКИЙ КОМБТНАТ БУДШЕЛЬНИХ МАТЕР1АЛ1В" та ГОТТ
"КОРЧУВАТСЬКИЙ КОМБТНАТ" про передачу у власнють (вщчуження)
нерухомого майна, а саме: майнового комплексу, загальною площею 12650.4
кв.м., що складаеться з наступних нежитлових будп?ель (будинкп?):
адмшютративно побутовий корпус (л!тера IX (цифра)), загальною площею
570 кв.м; буд!вля побутового примицення (лпера X (цифра)), загальною
площею 619.4 кв.м.; в!дд!лення формування гранул (лггера XI (цифра)),
загальною площею 765.7 кв.м.; буд!вля трансформаторноТ пщстанщТ: буд!вля
сушильного вщдшення прим!щення холодного кшця печей, сушильного
вщдшення; установка котла утшпзатора, (лпера XII, XIV, XVII (цифра)),
загальною площею 5 618.4 кв.м.; шчне в!дд!лення АПК, примпцення
вщкатних гол!вок шчного вщдшення, обезпилення слойових холодильники?
печей №1, 2, обезпилення перевантажувальних вузл!в печей № I. 2 (лггера
XV (цифра)), загальною площею 3 065.9 кв.м.; вщдшення переробки
сировини; буд!вля розподшьного пункту, буд!вля газорегуляторного пункту
(л!тера XIII, XVIII (цифра)), загальною площею 1 671.9 кв.м.; очисж споруди
з насосною станщею (лпера XIX (цифра)), загальною площею 339.1 кв.м, та
розташований за адресою: м!сто Ки!в, вул. Ииропвський шлях (колишня
Червонопрапорна), 34 на земельнш дшянц! площею 8,7283 га, кадастровий
номер 8000000000:82:414:0090, щльове призначення яко)’: для експлуатацп та
обслуговування виробничого комбшату, за цшою 2 867 667 (два мшьйони
в!с!мсот гшстдесят с!м тисяч шютсот гшстдесят с!м) гривень 59 когнйок, що
вщповщае його ринковш вартост!;

•

Догов!р кушвлБпродажу нерухомого майна вщ 20 грудня 2017 року,
посвщчений приватним нотар!усом Кшвського мюького нотаргального округу
Ващенком В. В., зареестрований за № 2226, укладенпй м!ж ПАТ
"КОРЧУВАТСЬКИЙ КОМБТНАТ БУДШЕЛЬНИХ MATEPIAJ1IB" та ТОВ

*
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"КОРЧУВАТСЬКИЙ КОМБШАТ" про передачу у власшсть (вщчуження)
нерухомого майна, а саме: майнового комплексу, загалыюю площею 18 460,6
кв.м., що складаеться з наступних нежитлових буд!вель (будинк!в): очной
сооруди (лггера XXVIII (цифра)), загалыюю площею 19,6 кв.м; цех подач!
глини (лггера XXX (цифра)), загальною площею 746,6 кв.м.; транспорта
галерея, (лп’ера XXXII (цифра)), загальною площею 276,7 кв.м.; буд!вля
мазутонасосно! котельш (лпера XXXIX (цифра)), загалыюю площею 5 524.6
кв.м.; газорозподшьний пункт (лггера XL (цифра)), загальною площею 30.2
кв.м.; газорозподшьний пункт (л!тера XLI (цифра)), загалыюю площею 16.4
кв.м.; резервуар прямокутний (л!тера XLI1 (цифра)), загалыюю площею 108.9
кв.м.; будинок щитово’1 (л!тера ХЕШ (цифра)), загальною площею 22,8 кв.м.;
резервуар прямокутний (лггера XL1V (цифра)), загальною площею 182.2
кв.м.; станщя перекачування конденсату (лггера XLVI (цифра)), загальною
площею 28,2 кв.м.; заглиблений склад швентарю (лпера XLVI1 (цифра)),
загальною площею 159,2 кв.м.; ТП-10/04 i РП-142 (лпера XL.VI11 (цифра)),
загальною площею 75,7 кв.м.; буд!вля котельно! (лпера L1 (цифра)),
загальною площею 2 786,8 кв.м.; формувалызий цех (лггера 1.11 (цифра)),
загальною площею 689,4 кв.м.; буд!вля ТП-420 (лггера 1.111 (цифра)),
загальною площею 60,9 кв.м.; гараж акумуляторних навантажувач!в (лггера
LVI (цифра)), загальною площею 139 кв.м.; цехова контора (лггера 1.XII
(цифра)), загальною площею 559,6 кв.м.; пщтопки (лпера 1.XII1 (цифра)),
загальною площею 838,3 кв.м.; шчний цех (лпера LX112 (цифра)), загальною
плошею 3 646,6 кв.м.; сушильний цех (лпера LXII3 (цифра)), загалыюю
площею 382,3 кв.м.; формувальний цех (лггера LXII4 (цифра)), загалыюю
площею 2 166,6 кв.м, та розташований за адресою: Micro КиТв. вул.
Ииропвсыкий шлях (колишня - Червонопрапорна), 34 на земелыпй дшянц!
площею 0,3241 га, кадастровий номер 8000000000:82:414:0093 та земелыпй
дьтянщ площею 8,7283 га, кадастровий номер 8000000000:82:414:0090.
цшьове призначення яких: для експлуатацн та обслуговування виробничого
комбшату, за щною 15 006 850 (п'ятнадцять мшьйошв ппсть тисяч в!с!мсог
п'ятдесят) гривень 06 кошйок, що вщповщае його ринковш вартостц

Догов!р кушвлЕпродажу нерухомого майна вщ 24 квпня 2019 року,
поевщчений приватним нотар!усом Кшвського мюького нотар!ального округу
Ващенком В. В., зареестрований за № 767 укладений м!ж ПрА Т
"КОРЧУВАТСЬКИЙ КОМБШАТ БУД1ВЕЛЫ1ИХ МАТЕР1АЛ1В" та ТОВ
"КОРЧУВАТСЬКИЙ КОМБШАТ С" про передачу у власгйсть (вщчуження)
нерухомого майна, а саме: буд!вл! шчного цеху № 1 (LXIX) загалыюю
площею 949,3 кв.м., що розташоване за адресою: м!сто Кшв. вул.
Пиропвський шлях (колишня - Червонопрапорна), 34 i розташоване па
земельны
дшянщ
площею
8,7283
га,
кадастровий
номер
8000000000:82:414:0090, цшьове призначення якоТ: 11.02 для розмпценпя та
експлуатацн основних, шдсобних i допом!жних буд!вель та егюруд
пщприемств переробноТ, машинобуд!вноТ та шшоТ промысловоеri. за цпюю I
368 207 (один мшьйон триста цпстдесят bicim тисяч дв!ст! Дм) гривень 91
когййка, що вщповщас його ринковш вартостц
Догов!р кушвлнпродажу нерухомого майна вщ 31 лилия 2019 року,
поевщчений приватним нотар!усом Кшвського мюького погар!алыюго округу
Ващенко В. В., зареестрований за № 1379, укладений м!ж ПрАТ
"КОРЧУВАТСЬКИЙ КОМБШАТ БУДИЗЕЛЬНИХ MATEPIAJ1IB" та ТОВ
"КОРЧУВАТСЬКИЙ КОМБШАТ 3 7" про передачу у власшсть (шдчужеппя)
нерухомого майна, а саме: нежилого будипку-буд!вл! лггера 1 .XIII, загалыюю
плошею 4237,6 кв.м., що розташований за адресою: Micro КиТв. вул.

Пиропвський шлях (колишня - Червононрапорна),
34-EXII1,
то
розташований на земельны дглянщ площею 0,9950 га, кадастровий помер
8000000000:82:414:0096, щльове призначення якои шдприемств iiinioT
нромисловос'п, за щною 2 055 945 (два мшьйони п’ятдесяг н'ягь гисяч
дев'ятсот сорок п'ять) гривень 00 кошйок, що вщповщас його ринковш
Baprocri.
Результати голосування по одинадцятому питанию порядку денного:

KijibKicTb голос1в акцюнер1в, що беруть участь у голосувашп

85 554

1 00%

Голосувало "За"

85 554

160".,

Голосувало "Проти"
"Утримались"
Визнаш недшсними

0
0
____ 0_

0%
о%
0%

Р1ШЕННЯ ПРИЙИЯТО

4-

По дванадцятому питанию порядку денного

СЛУХАЛИ: Голову Загальних збор!в ПрАТ "КОРЧУВАТСЬКИЙ КОМЫНАТ
БУДПЗЕЛЬНИХ
МАТЕР1АЛ1В"
Севасгяна
Геннадия
Олексшовича.
якни
запропонував надати попередню згоду виконавчому органу Товариства на вчинения
значних правочишв, яю можуть вчинятись Товариством у перюд з 26 квггня 2021
року i до 26 квггня 2022 року.
ВИР1ШИЛИ:

.2.1

Надати попередню згоду виконавчому органу Товариства на вчинения значних
правочишв, як! можуть вчинятись Товариством у перюд з 26 квггня 202 1 року i до 26
кв1тня 2022 року, якщо ринкова варпсть майна або послуг, що може бу ги предметом
даних правочишв, становитиме бгльше 25 % вартостт актив!в Товариства за даними
р1чноТ фшансовоТ звИносН за попереднш piK, а саме:
•

правочишв по розпорядженшо основними засобами "Товариства. включаючи
рухоме та нерухоме майно шляхом кушвлГнродажу, внесения вказаного
майна до статутного кашталу юридичпих oci6 (новостворюваних та дпочих)
та здшснеппя подальшого продажу часток/акшй/корпоративних нрав в
статутному каппшп таких юридичних oci6 - варпсть кожного правочииу нс
повинна перевищувати суму, екв1валептну 5 000 000 (п’яти мшьйонам)
гривень.

Правочини, на вчинения яких надана нонередня згода, вчиняюгься гядповщпо до
Статуту "Товариства та чинного законодавства Укра'ши.
Результати голосування по дванадцятому питанию порядку денного:
К1льк1сгь голоЫв акцюнер!в, що беруть учас ть у голосувашп

85 554

100%

Голосувало "За"

85 554

100%

Голосувало "Проти"
"Утримались"
Визнаш недшсними

___ 0

__

0
0

0%
0%

(2%

Р1ШЕННЯ ПРИЙИЯТО
По тринадцятому питанию порядку денного

1 1

С ЛУХАЛИ: Голову Загальних збор!в ПрАТ "КОРЧУВАТСЬКИЙ КОМЫ HAT
БУДПЗЕЛЬНИХ МАТЕР1АЛ1В" Севастяна Геннад!я Олексшовича, який зачитав для
присущих оновлену редакщю Положения про Загалып збори акцюнергв Приватного
акционерного товариства "Корчуватський комбшат буд!велышх магер!ал!в" та
запропонував проголосувати за його затвердження.

ВИР1ШИЛИ:

13.1

Внести змши до "Положения про Загальн! збори акцюнер!в Приватного
акцюнерного товариства "Корчуватський комбшат будгвельних матер!ал!в" шляхом
викладення його у новш редакцп зпдно !з запропонованим проектом.

13.2

Уповноважити Голову та Секретаря Загальних збор!в шдписати нову редакции
"Положения про Загальн! збори акцюнер!в Приватного акцюнерного товариства
"Корчуватський комбшат буд!вельних матер!ал!в".

Результати голосування по тринадцятому питанию порядку денного:
К1льк1сть голосив акцюнер1в, що беруть участь у голосуванш

85 554

100%

Голосувало "За”

85 554

100%

Голосувало "Проти"
"Утримались"
Визнаш недшеними

0
0
0

__0%
_ от,
0%

РННЕННЯ ПРИЙНЯТО
РННЕННЯ ПРИЙНЯТО 3 УС1Х ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННО1 о
Р!чш
Загальн!
збори
ПРИВАТНОГО
АКЦЮНЕРНОГО
ГОВАРИСТВА
"КОРЧУВАТСЬКИЙ КОМБШАТ БУД1ВЕЛЫШХ МАТЕР1АЛ1В" оголошено
закритими.
До Протоколу Загальних збор!в акцюнер!в ПРИВА ТНОГО АК11.IO11EPII0IО
ТОВАРИСТВА "КОРЧУВАТСЬКИЙ КОМЫНАТ БУДПЗЕЛЬНИХ МАТЕР1АЛ1В"
додаються:

Протокол № 1 Реестращйно! ком!сп Загальних збор!в акцюнер!в ПРИВА ТНОГО
АКЦЮНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА
"КОРЧУВАТСЬКИЙ
КОМБШАТ
БУД1ВЕЛБНИХ МАТЕР1АЛ1В" вщ 26 квпня 2021 року;
Протокол № 1 Тимчасово!' л!чильноТ KOMicii
першому порядку денного Загальних
АКЦЮНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА
БУД1ВЕЛБНИХ МАТЕР1АЛ1В" вщ 26 квИня

про шдсумки голосування по питанию
збор!в акц!онер!в
ПРИВАТ1IO1Ю
"КОРЧУВАТСЬКИЙ
КОМЫНАТ
2021 року;

Протокол № 2 Л!чильно!’ KOMicii про шдсумки голосування по питанию другому
порядку денного Загальних збор!в акцюпер!в ПРИВАТНОГО АКЦЮНЕР11ОГО
ТОВАРИСТВА "КОРЧУВАТСЬКИЙ КОМЫНАТ БУД1ВЕЛЫ1ИХ МАТЕР1АЛ1В"
ви 26 кв!тня 2021 року;

Протокол № 3 Л!чильно1 KOMicii про шдсумки голосування по питанию третьему
порядку денного Загальних збор!в акцюнер!в ПРИВАТНОГО АКЦЮНЕР1ЮТО
ТОВАРИСТВА "КОРЧУВАТСЬКИЙ КОМЫНАТ БУД1ВЕЛЫШХ MATEPIAJI1B"
в!д 26 кв!тня 2021 року;
Протокол № 4 Л!чильно! KOMicii’ про шдсумки голосування по питанию четвертому
порядку денного Загальних збор!в акц!онер!в ПРИВАТНОГО АКЦЮНЕРНОГО

12

ТОВАРИСТВА "КОРЧУВАТСЬКИЙ КОМЫНАТ БУДПЗЕЛЬНИХ МАТЕР1АЛ1В"
ыд 26 квггня 2021 року;

6.

Протокол № 5 Л1чильно1 KOMicii про шдсумки голосування по питанию н’ятому
порядку денного Загальних збор!в акцюнер!в ПРИВАТНОГО АКЦЮНЕР1101 О
ТОВАРИСТВА "КОРЧУВАТСЬКИЙ КОМЫНАТ БУДГВЕЛЬНИХ МАТЕР1АЛПЗ"
В1Д 26 квНня 2021 року;

Протокол № 6 Л1чильно1 KOMicii про шдсумки голосування по питанию шестому
порядку денного Загальних збор!в акцюнер!в ПРИВАТНОГО АКЦ1О1IEPIЮГО
ТОВАРИСТВА "КОРЧУВАТСЬКИЙ КОМЫНАТ БУДПЗЕЛЬНИХ МАТЕР1АЛ1В"
ви 26 квггня 2021 року;

Протокол № 7 Л1чильно1 KOMicii про шдсумки голосування по питанию сьомому
порядку денного Загальних збор!в акцюнер!в ПРИВА ТНОГО АКЦЮНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА "КОРЧУВАТСЬКИЙ КОМЫНА'Г БУДПЗЕЛЬНИХ МАТЕР1АЛ1В"
ви 26 квггня 2021 року;
Протокол № 8 Л1чильноТ KOMicii про шдсумки голосування по питанию восьмому
порядку денного Загальних збор1в акц!онер1в ПРИВАТНОГО АКЦЮНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА "КОРЧУВАТСЬКИЙ КОМБ1НАТ БУДПЗЕЛЬНИХ МАТЕР1АЛПЗ"
В1Д 26 квггня 2021 року;
.о.

Протокол № 9 Л1чильноТ KOMicii про шдсумки голосування по питанию дев'ятому
порядку денного Загальних збор1в акцюнер!в ПРИВА ТНОГО АКЦЮНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА "КОРЧУВАТСЬКИЙ КОМБИНАТ БУДПЗЕЛЬНИХ МАТЕР1АЛПЗ"
eia 26 квггня 2021 року;

А

Протокол № 10 ЗПчильноУ KOMicii про шдсумки голосування по питанию десятому
порядку денного Загальних збор!в акщонер!в ПРИВАТНОГО АКЦИОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА "КОРЧУВАТСЬКИЙ КОМЫНАТ БУД1ВЕЛЫ1ИХ МАТЕР1АЛ1В"
Bia 26 кдмтня 2021 року;
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Протокол № 11 Л1чильноТ KOMicii про шдсумки голосування по питанию
одинадпятому порядку денного Загальних збор!в акцюнерп? ПРИВАТНОГО
АКЦЮНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА
"КОРЧУВАТСЬКИЙ
КОМЫНАТ
БУД1ВЕЛЫ1ИХ МАТЕР1АЛ1В" вщ 26 квпня 2021 року;

13.

Протокол № 12 Л1чильноТ KOMicii про шдсумки голосування по питанию
дванадцятому порядку денного Загальних збор!в акцюнер1в ПРИВАТ! 101 О
АКЦЮНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА
"КОРЧУВАТСЬКИЙ
КОМЫНАТ
БУД1ВЕЛБНИХ МАТЕР1АЛ1В" вщ 26 квггня 2021 року;

М.

Протокол № 13 Л1чильно1 KOMicii про шдсумки голосування по питанию
тринадцятому порядку денного Загальних збор!в акшонер!в ПРИВАТНОГО
АКЦЮНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА
"КОРЧУВАТСЬКИЙ
КОМЫНАТ
БУД1ВЕЛБНИХ МАТЕР1АЛ1В" вщ 26 квИня 2021 року;
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Протокол № 14 Л1чильно1 KOMicii про шдсумки голосування по питаниях порядку
денного
Загальних
збор!в
акцюнер!в
ПРИВАТНОГО
АКЦЮНЕРИО1 О
ТОВАРИСТВА "КОРЧУВАТСЬКИЙ КОМЫНА'Г БУДПЗЕЛЬНИХ МАТЕР1АЛ1В"
Bia 26 квпия 2021 року.

Голова Загальних збор!в акщонер!в

Секретар
aKnioiiepiB

Загальних

збор!в

Г

Г.О. Севасгян
13. М. Нестеренко
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Прошито, пронумеровано та нщписано 14 арку пни
Голова Загальних збор!в акцюнершгу ПрА Г «Корчуватський комбшат 6удматер1ал1в»
"
Г .О.Сев ас тян
Секретар Загальних збор!в акцюнерш .ПрАТ «Корчуватський комбшат будматер5ал1в»'
____ В.М. Нестеренко

