
протокол лъ1

чергових загальнцх зборiв акцiонерiв_
прАт (мАло-БузукIвськиЙ грАнIтнии кАр,€]р>

( код €]ДРПОУ 05467б94)

!аmа сюлаdання проmоколу., 20 липня 2020 року
Мiсце провеdеннЯ черzоваЖ за?rLцыrаХ зборiВ tлкцiонерiв: вул. Шевченка, будинок 1, с. МалиЙ

Бузукiв, Смiлянського району Черкаськоi областi, 20740, зал засiдань (адмiнбудiвля).

МiсцезнаХоdltсення: вул. Шевченка, будинОк 1, с. МалиЙ Бузукiв, Смiлянського району ЧеркаськоТ

областi, 20'740,.

Вud зборiв: черговi

fаmа провеdення зборiв: 20 липня 2020 року
Час почаmку реесmрацiiучаснuкiв зборiв:10 год.30 хв,

Час закiнчення ре€сmрацii учаснакiв зборiв: 1 1 год. 00 хв,

Час вidкрummя зборiв., 11 год. 30 хв.

Час закрummязборiв., 12 год.50хв.
fаmа склоdаннЯ перелiкУ ttкцiонерiв, якi маюmЬ правО на учасmЬ у заZа.Iьнах зборах: на 24 годину

к14>> липня 2020 року.
кiлькiсmь осiб, вI<люченuх do перелiку ttкцiонерiв, якi маюmь право на учасmь у черzовuх

зu?Lцьнtlх зборах окцiолtерiв: 23З осiб,
Кiлькiсmь роzиiulенuх mоварuсmвом акцiй Bcbozo: l 964 000 штук простих iменних акцiй.

кiлькiсmь ?олосуючах акцiй за dанu,wа перелiку акцiонерiв, якi маюmь право на учосmь J) чер?ов,Lх

заzuльнuх зборах акцiонерiв: | бЗ4 384 шmук;

Кiлькiсmь осii, якi заре€сmрувOлuся dля учасmi у черzовах заZLцьнuх зборсьt акцiонерiв :2 (dBa)

акцiонери;
кiлькiсmь zолосуючах акцiй, u!о нulеJкоmь особа:tl, Якi заре€сmрувалася 0ля учасmi у черzовах,

за?ш.ьнuх зборах окцiонерiв: 1 б33 l53 голосуючих акцiй , ll|o спlановutпь 99,921бВ1% Bid заzа-lьноl

кi,цькосmi ,o.rrrryruu, u*цiй mоварuспlва. BidпoBiOHtl do сtп.41 Закоttу YKpaiHu кПро акцiоttернi

пlоварuсl?lва)), кв()ру.\4 d:tя провес)ення зборiв dосяzнуmо, зборч с право-\l,очнtL\,lu,

1. Обрання членiв лiчильноТ KoMiciТ

повноважень.

Порядок денний:

чергових заг€Lльних зборiв та прийняття рiшення про припинення Тх

2. Розгляд звiту директора про результати фiнансово-господарськоТ дiяльностi Товариства

та визначення основних напрямкlв дlя"rtьностi Товариства на 2020 piK. Прийнятгя рiшення за
у 2019 porri
наслiдками

розгляду звiту директора.
3. Розгляд звiту НаглядовоТ ради про

звiту НаглядовоТ ради Товариства.
роботу за 2019 pik. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду

4. Затверлження рiчного звiту Товариства за 2019 piK,

5. Порядок розподiлу прибркУ (покриття збиткiв) Товариства за 2019 piK.

6. ПриИняТтя рiшеннЯ про попередн€ наданНя згодИ на вчинення значних правочинiв,

7. Припинення повноважень Виконавчого органу - директора товариства.

в. Обрання Виконавчого органу - директора товариства,

9. Припинити повноваження Наглядовоi ради Товариства,

10.Обрання НаглядовоТ ради Товариства.

11. Укладання цивiльно-правового договору з головою НаглядовоТ ради.

12. Внесення змiн та доповнень до Статуту Товариства,

в установленi законом термiни пропозицiй вiд акцiонерiв з питань порядку денного не

надходило.



1. Обрання членiв лiчильноi KoMicii
припинення ix повноважень.

чергових загальцих зборiв та прийняття рiшення про

слухали: Голову Наглядовоi ради Нiжнiкова о. в. який повiдомив, що для роботи чергових

.urbo"r' зборiв акцiонерiв необхiдно обрати лiчильну koMicikl,

пропозичiя: щля роз,яснення щодо порядку голосування, проВеДеННЯ ПiДРаХУ'*У ':l:"'_:.::aл,"*
aonoayuunr, оформлення результатiв голосувань з питань порядку денного, а також для вирlшення

iнших питань пов'язаних iз забезпеченням проведення голосування на зага"lьних зборах акцiонерiв,

обрати Лiчильну комiсiю в складi :

Пилипенпо олена Олександрiвна - голова лiчильноi KoMiciT;

fiем'яненко Тетяна МиколаТвна - член лiчильноТ KoMiciT;

Hpou""no Лiдiя IBaHiBHa - член лiчильноТ KoMiciT

llрипинити повноваження членiв лiчильнот koMiciT чергових загiu]ьних зборiв Товариства пiсля

виконання покJIадених на них обов'язкiв у повному обсязi,

пiдрахунок голосiв здiйснюс Тимчасова лiчильна комiсiя,

Пропозицiя винесена на голосування,

Пiдсумки голосування:

кiлькiсть голосiв, поданих кзд> прийняття рiшення: 1 633 153 голоси , що становить 100,0 Yо вiд

зага,.lьноТ кiлькостi голосуючих акцiЙ (голосiв) осiб, якi беруть участь у зборах,_

<<Проти> - 0 , що .ru"o""r" 0 % вiд загальноТ кiлькостi голосуючих акцiй (голосiв) осiб, якi беруть

участЬузборах' л-о-ло,"тlо о/л пiп зягяпьноТ кiльк tцiй (голосiв) осiб, якiuvrprr-"aou - 0 , що становить0 Оh вiд загальнот кiлькостi голосуючих al

беруть участь у зборах. : -_:--.-лл_:
не брали участь у голосуваннi 0 голосiв що становить 0 % вiд кiлькостi голосiв акцlонерlв, як1

заресструвалися для yuuaii у чергових ЗаГа,гIЬНих зборах та € власнИками голосуючих з цього питання

акцiй.
за бюлетенями визнаними недiйсними 0 голосiв, що становить

якi зарессТрувалисЯ для участi у чергових заг€Ulьних зборах

питання акцiй.

0 % вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв,

та € власниками голосуючих з цього

ппайняmо: !ля роз'яснення ulоdо поряdку zолосувоння, провеdення пidрахунку zолосiв пid час

Zолосувань, оформлення резульmаmiв zолосувань з пumuнь поряdку deHHoztl, ч mакож dля вuрiшешш

iHulax пumань пов'язанuх iз зuбезпечьнням провеdення ?олосування на заzальнuх зборох

акцiоперiв, обраmа Лiчtlчьttу комiсiю в cklodi :

Пшпапiнко олена OлeKcaHdpiBtta - ?олово лiчuльttо'i KoMici'i;

Результати голосування:

100%
clid прuсуmнiх на зборах

1 б33 153

l00 %

Bid прuсуtпнiх на зборах mа

маюпlь прав() ?o.Tlocyqamu по

1 б33 153

0%

Bid прuсупtнiх на зборах пtа

ь право ?о,|осуваmu по цьому
пuпlаltню

0%

Bid прuсупtнiх на зборах пlа
.1,1 alo lllb п рав () ? о "посув апlu п о

KYmpшl,ta;tucbD. . .



f,е"иrяненко Теmяна Мuколаiвна - член.rtiчuльноi Ko"ltici'i;
'Проценко 

Лidiя lBattiBtta - член лiчttпьноi KoMicii

ipununu-u повноваJlсепня членiв лiчtь,tьноt ko.uici'i черzовuх

"u*ononn" 
поl<]lаdенuх на нах обов'язкiв у повллому обсязi.

Рiшепня прuйняmе.

зuzъцьнuх зборiв Товарuсmва пiсля

2. Розгляд звiту директора про результати фiнансово-господарськоiдiяльностi Товариства у 2019

рочi та визначення основних напрямкiв дiяльностi Товариства на 2020 piK. Прийняття рiшення

за наслiдками розгляду звiту директора,

Слухали: ,Щиректора Нiжнiкова В.М., який доповiв присутнiм про результати фiнансово-

.о.подuр"окоТ дiяльностi товариства за 20l9 piK,

Пропозицiя: Затвердити звiт директора товариства за 2019 piK. Затвердити ocHoBHi напрямки

дiяльностi товариства на 2020 piK.

Пропозичiя винесена на голосування,

пiдрахунок голосiв здiйснюе лiчильна комiсiя,

вання:

Пiдсумки голосУВаННЯ: _, 1пп л о./л t .

кiлькiсть голосiв, поданих <зд> прийнятгя рiшення: 1 бзз 153 голоси , що становить 100,0 % вiд

загальноТ кiлькостi голосуючих акцiЙ (голосiв) осiб, якi беруть участь у зборах,

<Проти>> - 0 , що .ru"o""r, 0 % вiд загальноТ кiлькостi голосуючих акцiй (голосiв) осiб, якi беруть

участЬ у зборах' 
rrrл .-о-притко о/л (цiй (голосiв) осiб, якi,,Yrp"r-"aou - 0 , що становить0 7о вiд загальноТ кlлькостl голосуючих а}

берутьучастьузборах. . : ___лл_:

не бра"rи участь у голосуваннi 0 голосiв, що становить 0 % вiд кiлькостi голосiв акцlонерlв, якl

заресструвалися дJlЯ y.ruaii у чергових загzLльних зборах та с власнИками голосуючих з цього питання

акцlи,
за бюлетенями визнаними недiйсними 0 голосiв, що становить

якi заресструвалися для участi у чергових загчUlьних зборах

питання акцiй.

0 % вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв,
та € власниками голосуючих з цього

2019 piK. Заmверdаmu octtoBtti
прайняmо: Заmверlumu звim dарекmора mоварuсmва зо

"""р"r"' 
diяльносmi mовOрuсmва на 2020 piK,

Рiulення прuйняmе.

3. Розгляд звiту Наглядовоi ради про робоry за 2019 piK, Прийняття

розгляду звiту НаглядовоТ ради Товариства,

Слухали: Голову Наглядовоi ради Нiжнiкова О,В"о який доповiв

Нu.п"до]fruд" ПрДТ <iМало-Бузукiвський гранiтний кар'ср> за 2019 piK.

fо Dоповidача запumанL mа пропозuцiй Bid ttкцiонерiв не наdiйtuло,

рiшення за наслИками

присутнiм про лiяльнiсть

fiоповiдь додасться.

Кiлькiсmь z о.цо с iB акцiоt te р iB,

ulо беруmь учасmь у zo:tocyBaHHi

1 б33 153
Го:tосiв

l00o/;
Bid прuсуmнiх на зборах

Го"посувалrl <За> 1 бзз 153
Го;tосirl

IUU "/о

Bid прuсупlнiх на зборах mа

маюlпь право ?о.lосувапlu по

цьо.1,1у пumшtнК)

Гоitосувало кПрrlmuл 0 Го;tосiсl 0%

BiO прuсуtпнiх на зборах tпа

лаюlпь право ?о;lосуваlпu по l|bo.|ly

пulпаннк)

0 Го;tосiв 0%

Bid прuсуtпнiх на зборах tпа

,vаюmь право ?o,|locyqall1u по

цьо}lу пuпlанllю

:Y:.,:.": .-,",



Пропозицiя: Затвердити звiт НаглядовоТ ради товариства за 2019 piK.

Iнших пропозицiй, зауважень, коригувань вiд акцiонерiв не надiйшло

пiлрахунок голосiв здiйснюс лiчильна комiсiя,

Пропозицiя винесена на голосування.
р

Пiдсумки голосувацня:
кiлькiсть голосiв, поданих <зд> прийнятгя рiшення: 1 633 153 голоси , що становить 100,0 оh вiд

загальноТ кiлькостi голосуючих акцiй (голосiв) осiб, якi беруть участь у зборах,

кПроти> - 0 , rцо .ruro"rr, 0 % вiд загальноТ кiлькостi голосуючих акцiй (голосiв) осiб, якi беруть

участЬ у зборах' 
rrln .тян.\Rить0 о/л tцiй (голосiв) осiб, якiiYrp"*-r.ou - 0 , що становить0 Оh вiд загально[ кlлькостl голосуючих aI

беруть участь у зборах. : _л_лл:л л.-,,:л,,ллi_
Не брали участь у голосуваннi 0 голосiв що становить 0 % вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, якt

заресструвirлися для участi у чергових заг€urьних зборах та с власниками голосуючих з цього питання

акцlи.
за бюлетенями визнаними недiйсними 0 голосiв що становить

якi заресструвilлися для участi у чергових загzIJlьних зборах

питання акцiй.

Пропозицiя винесена на голосування,

0 % вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв,
та с власниками голосуючих з цього

Прuйняmо: Затвердити звiт НаглядовоТ ради товариства за 2019 piK.

Рituення прайняmе.

4. затвердження рiчного звiту Товариства За 2019 PiK. л__л_чл_..._л
ёr"*ч"оr, 

- 
Головного бухгалтера Тищенко HiHy Петрiвну, яка ознайомила присутнlх

акцiонерiв з даними бухгалтерськоi фiнансовот звiтностi. Бухгалтерська фiнансова звiтнiсть товариства

за 2019 piK додu.rо.". За результатами фiнансово-господарськоТ дiяльностi товариством отримано

прибуток в cyMi 3100,0 тис. грн.
Пропозицiя: Затвердити рiчний звiт та баланс Товариства

Iнших пропозицiй, зауважень, коригувань вiд
пiдрахунок голосiв здiйснюе лiчильна комiсiя,

за 20l9 piK.

акцiонерiв не надiЙшло.

KiltbKic mь z o:toc iB акцi оне ptB,

u1o беруtпь учuсtпь у lo.1ocyBaHtti

1 б33 153
Го.,trlсiв

100%

Bid прuсупtнiх на збrlрах

'::?uu.o:.o "'о,
] б33 153

Го:tосiв
l00 %

Bid прuсупtltiх tta зборах mа

.uаюпlь l1paBo ?о.lосуваlпu п0

цьо.|,lу пumаltнlо

0 Го.цосiв ()%

Bid прuсуtпнiх на зборах mа

маюп?ь право ?о.lосувапlu по
L|bo.\ly пuпlаllню

:r.r,:r"r:о 
кПроmu> .

:u,.o,":::.,*",
0 Гrl:tосiв 0%

Bii) прuсупtнiх на збtlрах mа

.14аюlпь пра(]() ?о,lосувапlu. по
L|bo.\,ly пчlпаннк)

Ki:tbKic mь zo.toc iB акцiонерiв,

що беруtttь учасmь у zo.1oc,yButtHi

l 633 153
Го.лtlсiв

l00%
rsid пpucytttHix на зборах

l б33 153
Гtl:tосiв

100 %

Bid прuсупнiх на зборах mа

,|4аюmь право ?олосувапlu по

цьо.|l1у пulпанню

Го.посува:tо кЗал .



Пiдсумки голосуВаННЯ: . _. 1 Е_ _. -l до о о/л l .

кiлькiсть голосiв, поданих <зд> прийнятгя рiшення: 1 633 153 голоси , що становить 100,0 % вiд

зага],lьноТ кiлькостi голосуючих акцiй (голосiв) осiб, якi беруть участь у зборах,

<Проти>> - 0 , Що .runo*"ro 0 % вiд загальноТ кiлькостi голосуючих акцiй (голосiв) осiб, якi беруть

уЧасТЬузборах, ,л_: _л-лл- л,..,iй /гпппсiр\ псiб
<Утримались>> - 0 , Що становить0 О/о Вtд загальноТ кiлькостi голосуючих акцiй (голосiв) осiб, якt

беруть участь у зборах. п/ _:_ .-:_,.-лл-;
Не брали участь у голосуваннi 0 голосiв. що становить 0 % вiд кiлькостi голосiв акцlонерlв, як1

зарееструвалися для y"uaii у чергових загаJIьних зборах та е власнИками голосуючих з цього питання

акцiй.
За бюлетенями визнаними недiйсними 0 голосiв що становить 0

якi зарееструвалися для участi у чергових загiшьних зборах та

питання акцiй.

ПtэuЙняmо:ЗаmверdumчрiчttuЙзвimmабсьлансТоварuсmваза2019рiк.
Рituення прuйняmе.

5.ПорядокрозподiлУприбуткУ(покриттязбиткiв)Товаристваза2019рiк.
Слчхали: Голов"о.Ь Oy*ru"ur.pu ТищенкО Н.П. , яка ознайОмила присУтнiх акцiонерiв з даними

бухга-гlтерськоТ фiнансоъоТ звiтностi. Бу*r-r.р.ька. фiнансова звiтнiсть товариства за 2019 piK

додаеться. За результатами фiнаН.оuо-.о*БОuрсiкоТ дiяльностi товариством отримано прибуток в cyMi

3100,0 тис. грн.
пропозицiя: Отриманий прибуток вiд результатiв фiнансово-господарськот дiяльностt товариства за

ZOtq p;n направити на розвиток виробництва,

Iнших пропозицiй, зауважень, коригувань вiд акцiонерiв не надiйшло.

пiдрахунок голосiв здiйснюе лiчильна комiсiя,

Пропозицiя винесена на голосування,

О/о вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв,
€ власниками голосуючих з цього

Рез, вання:
1 б33 153

Го.лосiв

100%

Bid пpucytttHix на зборах

1 бзз l53
Го;ttлсiв

l00 %

Вid прuсуlпttiх на зборах mа

,1\,tаюmь прав() ?оjlосувапlu по

L|bovy пumц!]jЕ_
0 Го:лосiв 0%

Bid прuсупtлtiх на зборах пlа

аюпlь право ?о,|к)суваlпu п0 цьому
пumаннк)

0 Гсlлосiв 0%

Bid прuсупtнiх tta зборах пtа

.'уlаЮпlЬ право ?OllOCYBamU по

L|bovy пuпlанню

il,ffLТХJ;Н::I":"JrЬих кзА> прийняття рiшення:l 633 153 голоси , що становить 100,0 % ВiД

загальноi кiлькостi голосуючих акцiЙ (голосiв) осiб, якi беруть участь у зборах,.

<проти> _ 0 , що .ru"o""ro 0 % вiд загальнот кiлькостi .onb"y,ou"x акцiй (голосiв) осiб, якi берlть

участь у зборах.



<Утримались> - 0, що становить0 % вiд

беруть участь у зборах.
не брали участь у голосуваннi 0 голосiв що становить

заресструвалися для участi у чергових загаJIьних зборах

акцiй.

загальноТ кiлькостi голосуючих акцiй (голосiв) осiб, якi

0 % вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi

та € власниками голосуючих з цього питання

за бюлетенями визнаними недiйсними 0 голосiв що становить

якi заресструвалися для участi у чергових ЗаГZI]'IЬНих зборах

питання акцiй.

Поuйняmо: Оmршuанuй прuбуmок Bid резу"льmаmiв фiltаttсово-zоспоdарськоt diяльносmi

-"r"р*** за 2019 piK напровumu на розвumок вuробнuцmва,

Рiшення прuйняmе.

6. Прийняття рiшення про попередн€ надання згоди на вчинення значних правочинiв,

слухдли: Голову зборiв Нiжнiкова Щ. в,, який доповiв, що для забезпечення

безперебiйнот робот}r пiдприемства , товариство протягом року уклада€ рiзного роду та

характеру правочини, тому нам необхiдно попередньо надати згоду flиректору товариства на

вчинення таких правочинiв

пропозицiя: попередньо надати згоду на вчинення .1ulyg __1911YIjЗ: jli _Y9IТ:---u,l1YУ""
привдтНим дкцIонЕрниМ товАрйствоМ (МАЛо-БУзукlвсьКиЙ грАнIтниИ КАР'СР)

протягоМ одногО року З дати прийНяття цьогО рiшення, наступногО характеру та граничноТ сукупноТ

BapTocTi:
l. Договори щодо придбання транспортних засобiв, машин, технiки та механlзмlв, в тому числl в

лiзинг;
r, КРеДИТнi та депозитнi договори таl або змiни до них;

з, Договори/угоди (змiни до них), пов'язанi з забезпеченням виконання зобов'язань по кредитним

договорам, укладених Товариством або iншими суб'сктами господарювання (договори застави

майна, iпотеки, поруки тощо);

4, Договори/угоди щодо збiльшення або зменшення суми кредитних договорiв та договорiв Тх

забезпечення; 
п^оплпqпvрннq непчхомiсТю (ппидбан оренди (суборенди),

5, Договори щодо розпорядження нерухомiстю (придбання, продажу, мlни,

НаДанНяабоотримаННяВоПераТиВНеУправлiння'ЗасТаВи'страхУвання);
ь ДОГОВОРи щодо розпорядження рухомим майном - як основними, так i оборотними засобами, а

також .ро1цо""*, ;";;;" 1пр"лОuп"r, продажу, мiни, оренди (суборенди), позики, надання або

отримання в оперативне управлiння, застави, страхування);

; ДОГОВОри щодо Ilослуг по перевезенню, зберiганню, ремонту;

s договори на проведення ремонтно-будiвельних робiт;
о !ОГОВОРИ ПОЗИКИ:

l0, ДОГОВОРи щодо реалiзацiТ гранiтноТ продукцiТ контрагентам,

Гранична сукупна BapTicTb a"uun"* правочинiВ, якi можуТь вчинятиСя Товариством протягом одного

рь*у. дати прийняття цього рiшення становить 50 мiльйонiв гривень,

bu|ri.ro актиuiв eMiTeHTa за даними останньот рiчнот фiнансовот звiтностi - 44520 тис, грн,

Спiввiдношення граничноТ сукупноТ BapTocTi iruun"* правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством

протягом одного року з дати прийнй, цооrо рiшення, до BapTocTi активiв eMiTeHTa за даними

оЬтанньоТ рiчноi фiнансовоТ звiтностi - 112,3 О/о,

[lовноваження на визначення iстотних та iнших умов договорiв, що е значними правочинами надати

директору Товариства
Ilовноваження на пiдписання договорlв, що с значними правочинами, надати директору Товариства,

Що лоповiлача питань та пропозицiй вiд акцiонерiв не надiйшло,

in-r* пропозицiй, зауважень та корИгуванЬ вiд акцiонерiв, якi беруть участь у зборах не

надiйшло.
пiдрахунок голосiв здiйснюе лiчильна комiсiя,

Пропозичiя винесена на голосування,

0 % вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв,
та с власниками голосуючих з цього

6



вання:
Кiлькiспlь zо.цосiв акцiоl tepiB,

tцtl беруmь учuсmь у zolocyBattHi
] 633
153 Го:tосiв

l00%
Bid прuсупlttiх на зборах

l б33
I53 Го:кlсiв

l00 %

BiD прuсупtнiх на зборах пlа
маюmь право ?о.|lосуваmu по

цьо,|,tу пuпlанltю_

Гоltосува:tо <За> .

Го.лосува,чо к Проtпu> .
0 Го:trлсiв 0%

Bid прuсуmнiх на зборах пlа
,аюmь право ?о.тlосувапlu по цьому

пчmанню

0 Го.цосiв 0%

Bid прuсупtнiх на зборах пlа
малоlпь право ?о.|qсуваlпu по

l|bO:||| ПUПlаItНЮ

:у:*.",:,:*,

р

Пiдсумки голосування: ".. 1гrл л о/_. ,.
кiлькiсть голосiв, поданих <зд> прийняття рiшення: 1633 153 голоси , що становить 100,0 о/овtд

загальноТ кiлькостi голосуючих акцiй (голосiв) осiб, якi беруть участь у зборах,

<Проти>> - 0 , що стано;ить 0 % вiд загальноI кiлькостi голосуючих акцiй (голосiв) осiб, якi беррь

участЬ у зборах, 
л_о-ло,,-rо о/л (цiй (голосiв) осiб, якiiуrp"r-"a"u - 0 , що становить0 О/о вiд загальноi кlлькостl голосуючих al

беруть участь у зборах. 
: --j-- -_лл_:

не брали участь у голосуваннi 0 голосiв що становить 0 % вiд кiлькостi голосiв акцlонерlв, якl

зарееструвалися для yuuaii у чергових загrulьних зборах та € власниками голосуючих з цього питання

акцiй.
за бюлетенями визнаними недiйсними 0 голосiв. що становить 0 % вiд кiлькостi голосtв акцlонерlв,

якi зарееструвалися для участi у чергових зага,lьних зборах та € власниками голосуючих з цього

питання акцiй.

Прuйняmо:
попереdньо наоаmч з?оdу на вчuнення значнllх правочuнiв, якi .лrоlкуmь вчuняmuся Привдтним

АкцIонЕрним 1,овАриств()м кМАЛО-БУзук1всьКий грАнIТниЙ кдр,€Рl проmяzОJи odHozo

року З dаmа прuйItяmmя цьоzо piu,teHlш, нOсmупllоzо хOракmеру m0 zранччttоt сукупно'i вuрmосmi:

tt, dozoBopu u|оdо прuDбання mранспорmнах зсtсобiв, Maultll!, mexHiKa mа механiз,uiв, в mо"иу чuслi в

лiзанz;
п. креОаmнi mа dепозumнi dozoBopu mа/ або змiнu do нах1

,з. dozoBopl,t/yzodu (змiнч dо нuх), пов'язuнi з забезпечення"ч вакOнанлtя зобов'язань по креdumнш|l

dozoBopbu, уюлаdенuх Товарuсmвом або ittultlиu суб'екmu.uu zоспоdttрювання (dozoqopu засmавu

майна, iпоmекu, порукu mоu4о);

u, dozoBoptt/yzodu tцоdо збiльtллеttня або зменшення сумч креdumнuх dozoBopiB mа dozoBopiB ix

зобезпечення;
r. dozoBopu uцоdо розПоряdекення ttерухомiсmю (праdбання, проlалку, MiHu, opeltdu (суборенdа),

нсtdання або оmршuання в операmuвне упрttвлiлtня, засmавu, сmрахуванtш)1

rc. dozoBopu u4оdо розпоряDясеrtня рухо,иu"u .llaйHtlM - як ocHoBIt,lшu, mак i обороmнu,чtаt зособамu, а

mакож zpo,uoц.L|lu ^o--n"o 
(прudбання, проdu,лку, MiHu, opeHdu (суборенdа), позuкu, наdаltня

або оmршttання в операmавне управлiння, засmав,l, сmрахувultня);

u, dozoBopa u,цоdо послу? по перевезенtlю, зберizаttню, рeионmу;
в. dozoBopu на провеdення ремонmно-буdiвельнuх робim;
о. dozoBopu позакu;
,о. dozoBipU uцоdо реалiзацii zpaHimHoi проdукцi'i конmраzенmа:п,

граначна сукупна варmiсmь значнtN iровочuнiв, якi Molkymb вчаняmuся Товарuсmвом проmя2о"и

оъrrо.о року з dаmа прайняmmя цьоzо рiшення сmuновumь 50 мiльйtlнiв 2рuвень,

Варmiсmь акmuвiв е"иimенmа за daHttltu осmанньоi рiчноt tPiHaHcoBoi звimносmi _ 44520 muc ?рн,

спiввidношення zраначноi сукупноi варmосmi значнцх правочuнiв, якi моilсуmь вчuняmuся

товорасmвом проmя2ом odHozo року З'dumч прuйняmmя цьоzо рiшення, do варmосmi акmuвiв

eMimettma за dаншuа осmшшьоi рiчноi tPiHaHcoBoi звimносmi - I12,з %,

Повноваlrcення на вuзначення iсmоmпuх mа iHulux умов dozoBopiB, u4о € значнuJу,u правочан{Luu

наdumч d арекmору Товар uсmва,



Повноваэкенltя на пidпuсання lozoBopiB, u4о € значншуrч правочuнамtц Hctdoma DuрекmорУ

Товарuсmва.
Рituенttя прuйняmс

7. Припинення повноважень Виконавчого органу - директора товариства.

Слчiали: Голову зборiв Нiжнiкова д. в. , який доповiв присутнiм, що в 2020 рочi закiнчу€ться

TepMiH повновzDкеНь Щиректора товариства Нiжнiкова В.М., у зв'язку з чим нам необхiдно прийняти

рiшення про припинення повноважень Щиректора товариства Нiжнiкова В.м.' Пропозпцiя: припинити повноваження Виконавчого органу. товариства - директора приватного

акцiонерного 
.l.овариства <МАЛО-БузукIвСькиЙ грАнIтнИй кдр,сР> Нiжнiкова Володимира

миколайовича.
Iнших пропозицiй, зауважень, коригувань вlд акцlонерlв не надlишло.

пiлрахунок голосiв здiйснюс лiчильна комiсiя,

Пропозицiя винесена на голосування.
р

Пiдсумки голосування:
кiлькiсть голосiв, поданих кзд> прийняття рiшення: 1 б33 153 голоси , що становить 100,0 о/овtд

загальноi кiлькостi голосуючих акцiй (голосiв) осiб, якi беруть участь у зборах,

<<Проти> - 0 , що .runo""r" 0 % вiд загальноТ кiлькостi голосуючих акцiй (голосiв) осiб, якi берlть

участЬ у зборах' 
IIr^ .тян.tR.ить0 У^ tцiй (голосiв) осiб, якi

<Утримались> - 0 , що становить0 7о вiд загальноТ кlлькостl голосуючих aI

беруть участь у зборах.
Не бралИ участЬ у голосуваннi 0 голоСiв щО становить 0 % вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi

заресструвtlлися для участi у чергових загiulьних зборах та с власниками голосуючих з цього питання

акцlИ.
за бюлетенями визнаними недiйсними 0 голосiв що становить

якi заресструвirлися для участi у чергових загЕljlьних зборах

питання акцiй.

0 % вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв,
та € власниками голосуючих з цього

ПрuЙняmо:прuпанumuповНоваженняВuконовчо2оор?оН)'-!_"!!!':ry:!^:
прu"оЫфнерноzо товарасmво кмлло_БузукIвсъкий грлнIтнии клр, €р>

Воло d uм uра М uкола йов uчu.

Рiшення прuйняmе.

dарекmора
HiltcttiKoBa

8. Обрання Виконавчого органу - директора товариства,

Слчхали: Голову Наглядовоi ради Нйнiкова о.В., який запропонував обрати Щиректором

Нiжнiкова В.М. Щиректора.

Пропозицiя: Обрати одноосiбний Виконавчий орган товариства ( директора) персонально:

нiжнiкова Володимира Миколайовича. TepMiHoM на три роки З повноваженнями передбаченими

Статром товариства
Iнших пропозицiй, зауважень, коригувань вlд акцlонерlв не надlишло.

пiдрахунок голосiв здiйснюе лiчильна комiсiя,

Результати голосування :

Кiлькiсtпь zo:tociB акцiонер iB,

що беруmь учаспtь у ,,o.1tlcyBaltHi

1 б33 I53
Го:tосiв

100%
Bid прuсупtнiх tш зборах

Го.пt_лсува:tо кЗау . ] б33 153
Го.лосiв

100 %

Bid п2luсупtнiх на зборах пtа

,|lаюlпь прав() ?о.lосувапlu по

цьо!l|у пulпаltню

Голсл cycl a:t о к П р о tп u > 0 Го;tосiв 0%

Bid прuсупtнiх на зборах mа

,||аюпtь llpaBo ?о,|Iосувапlu по

цьо]lу пumанltю

:u-.o.",:"u,o,
0 Го:клсiв 0%

Bid прuсуmнiх на зборах пtа

,11аюпlь право ?о-rюсуваmu по

цьо,\lу пulllанllю



100%

BiO прuсупlttiх на зборах
l633 l53

Го:tслсkl

1 б33 ]53
Го,цосiв

100 %

BiO прuсуtпнiх на зборах tпа

,уаюmь прав() ?O:locyqamu по

Llbo.\ly пumqltg _
0 Го:tосiв 0%

Bid прuсуtпнiх lta зборах mа

|аюmь право ?o-|tocyBamu по цьому
пuпlаннк)

0 Го.чосiв 0%

Bid прuсупtнiх tta зборах mа

,\,tаюпlь право ?о,lосуваmu по

цьо.\tу пuпlаllню

Пропозицiя винесена на голосування,

Пiдсумки голосування: /.. 1Еа rlrл лтоUлDl,-, lдo о 0/л l 
,

кiлькiсть голосiв, поданих кзд> прийняття рiшення:_1 633 153 голоси , що становить 100,0 % вiд

загальноТ кiлькостi голосуючих акцiЙ (голосiв) осiб, якi беруть участь у збор.ах,.

<Проти>> - 0 , що "runou"r" 
0 % вiд загальноТ кiлькостi голосуючих акцiй (голосiв) осiб, якi беруть

уЧасТЬ У зборах, : , __лл_: о-,,iй l.гпппсiп\ псiб
<Утримались> - 0 , що становить0 % вiд загальноТ кiлькостi голосуючих акцiй (голосiв) осiб, якl

беруть участь у зборах. . л о/ -: _ .": -. ,.лл-i
не брали участь у голосуваннi 0 голосiв що становить 0 % вiд кiлькостi голосiв акцlонерlв, якl

зарееструвалися для yuu"ii у чергових загzшьних зборах та с власниками голосуючих з цього питання

акцlи.
за бюлетенями визнаними недiйсними 0 голосiв, що становить

якi заресструвалися для участi у чергових ЗаГ€l,tЬНих зборах

питання акцiй.
Прuйняmо: Обраmu оdноосiбнuй Ваконавчuй

Hir*ui*o* Вопоdlшtuра МuколttЙовuча, TepMiHoM

Сmаmуmом mоварuсmва..

Рiшення прuйняmе.

0 % вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв,

та с власниками голосуючих з цього

opzaт mоварuсmва ( duрекmора) персонuIьно:

на mрu рокч з пOвноваженtlямu переDбаченшмu

9. Припинити повноваженпя Наглядовоi ради Товариства,

Слyхали: Голову зборiв Нiжнiкова Щ.В., який доповiв присутнiм, що в 2020 роцi закiнчуються

повноважеНня головИ Ъа членiв Нu.п"доuЬТ ради необхiдно прийняти рiшення про припинення Тх

повноваження.

Пропозицiя: Припинити повноваження НаглядовоТ ради у складi трьох осiб персонzl"Iьно:

Нiжнiкова Олександра Миколайовича - голови НаглядовоТ ради (aKuioHep товариства);

Расiча Олександра lвановича - члена Наглядовоi ради (акцiонер товариства);

Проценко Руслана олексiйовича - члена ilаглядовоТ ради (акцiонер товариства),

lнших пропозицiй, зауважень, коригувань вiд акцiонерiв не надiйшло,

пiдрахунок голосiв здiйснюе лiчильна комiсiя,

Пропозицiя винесена на голосування,

l00%
BiO прuсуmнiх на зборахKi:tbKiс пlь z oltoс iB акцi онер iв,

up беруmь учаспlь у lo-1ocyBaHHi

l б33 l53
Го;tосiсз

l б33 153
Го.лtlсiв

100 %

Bid прuсупtнiх на зборах tпа

,|4аЮlПlэ ПРаВО ?ОЛОСУВQmU ПО

цьому пumанню_

Гоltосувало <За>
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Пiдсумки голосування: .^^ 1 .. _. 1пп о о/л r 
,

кiлькiсть голосiв, поданих <зд>> прийняття рiшення: 1 63з 15з голоси , що становить 100,0 о/овlд

загальноi кiлькостi голосуючих акчiЙ (голосiв) осiб, якi беруть участь у зборах,

<<Проти> - 0 , що 
"runourro 

0 % вiд за.алопоТ кiлькостi голосуючих акцiй (голосiв) осiб, якi беруть

уЧасТЬ У зборах, _ л_: _л л,.,.iii /гпппсiп\ псiб
<Утримались>> - 0 , що становить0 О/о Вtд загальноТ кiлькостi голосуючих акцiй (голосiв) осiб, якt

беррь участь у зборах. . л ^/ _:_ ,-:-.,.лл-:
не браrи участь у голосуваннi 0 голосiв. Що становить 0 % вiд кiлькостi голосiв акцlонерlв, як1

заресструвалися для yuuaii у чергових загzIJlьних зборах та € власниками голосуючих з цього питання

акцiй.
за бюлетенями визнаними недiйсними 0 голосiв що становить

якi зарессТрувiIлисЯ для участi у черговИх заг€шьних зборах
0 % вiд кiлькостi голосiв акцlонерlв,
та с власниками голосуючих з цього

питання акцlи.
поuйняmо: Прuпанumч повноваJкення Наzляdовоi рudа у склаdi mрьох осiб персона-,ьно:

HilKHiKoBu ОлексанЬра Мuколайовuча - 2олова Наzляdов6i pada (акцiонер mоварuсmва);

расiча оltексанdрtl Iвановчча - члена Наzляdовоi раdu (акцiОНеР mОВuРuСmВа);

ПроценкофсланаолексiЙовача-ч:lенаНпzляdовоiраdu(окцiоНерmоварuсmва).

Рiшення прuйняmе,

10.Обрання Наглядовоi ради Товариства,
Слчхали: голову зОорЙ Нiжнiкова Щ.В., який доповiв_ присутнiм, що в зв'язку з пр1:1::l""

повноважеНь I'оловИ та членiВ НаглядовоТ ради, необХiлно обратИ НаглядовУ раду в повному скJtадl"

Ппопозицiя: Обрати Наглядову раду у складi ТРЬОХ ОСiб, ПеРСО.НzUIЬНО: 
|_ __ол тпоqп,"стря\ ряс.

Нiжнiкова Олександра Мйколайовича (член наглядовоТ ради - акцiонер товариства),. Расiча

олександра lвановича (член наглядовот ради - акцiонер товариства), Проuенко Руслана олексiйовича

(член наглядовоТ ради - акцiонер товариства),

i".r* пропозицiй, зауважень, коригувань вiд акцlонерlв не надlишло.

Пропозичiя винесена на голосування,

Кандидат
Кiлькiсть голосiв для

кYмYлятивного голосJвання

1 бзз t53Hirnninou Олександр Миколайович (член наглядово1 ради
л.-., : л.,лл -л-олrrл-оq\

t б33 153

1 бзз 153

Не бралИ участЬ у голосуваннi 0 голоСiв, щО становитЬ 0 % вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi

заре€струвалися для y.ru"ii у чергових загiшьних зборах та с власниками голосуючих з цього питання

акцiй. . :__ __лл_: _л_ллi_ л,,,,iл_дt,
За бюлетенями визнаними недiйсними 0 голосiв, що становить 0 % вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв,

якi заресструвалися для участi у чергових Зага,lьних зборах та € власниками голосуючих з цього

питання акцiй.
ПрuЙняmо:Наzляdовураdуобраноусtаudimрьохосiб,персонLцьно:
НiжнiковО ОлексанdРо МаколайоiчuО (члеtt наzляdовоt раdч - акцiонер mоварасmвф\Расiча

Олексанdра Iвановччrt (члеН ttаzляdовоt раЛч - окцiонер mоварuсmва), Проценко Руслаttа

Олексiйоiчча (член наzляdово'i раdч - акцiопер mоварuсmва),

Рiшення прuйняmе.
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11. Укладання цивiльно-правового договору з головою Наглядовоi ради.
Слyхалп: Голову зборiв Нiжнiкова Щ.В., який доповiв присlтнiм, що в зв'язку з тим, що голОва

НаглядовоТ ради обраний на новий TepMiH необхiдно укласти з ним цивiльно-правовий договiр .

ПDопозицiя: Укласти з головою Наглядовоi ради цивiльно-правовий договiр встановленоТ форми.
Встановити розмiр винагороди голови НаглядовоТ ради товариства в розмiрi 8000,00 грн. УповновiDкити
на пiдписання цивiльно-правового договору з головою НаглядовоТ ради директора товариства.

Iнших пропозицiй, зауважень, коригувань вiд акцiонерiв не надiйшло.
Пропозицiя винесена на голосуванtIя.

Пiдсумки голосування:
КiлькiстЬ голосiв, поданиХ <ЗА> прийНяття рiшеНня: l бЗ3 l53 голосИ , що станоВить 100,0 Yоъiд
загальноi кiлькостi голосуючих акцiй (голосiв) осiб, якi беруть участь у зборах.

<Проти> - 0 , що становить 0 % вiд загальноi кiлькостi голос},ючих акцiй (голосiв) осiб, якi берlть

)ласть у зборах.
<<Утримались> - 0 , що становутть0 Yо вiд загальноТ кiлькостi голосуючих акцiй (голосiв) осiб, якi

беругь }лIасть у зборах.
Не бра,ти )ru{асть у голосуваннi 0 голосiв, що становить 0 О% вiд кiлькостi голосiв акцiОнеРiВ, Якi

заресструвалися для )^lacTi у чергових загttльних зборах та е власниками голосуючих з цього питання

акцiй.
За бюлетенями визнаними недiйсними 0 голосiв, що становить 0 Yо вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв,

якi зарееструвirлися для участi у чергових загzLпьних зборах та е власниками голос},ючих з цього
питаннJI акцiй.

ПоайняmО: УкластИ з головою Наглядовоi ради цивiльно-правовий договiр встановленоi

формп. Встановитп розмiр винагородп голови Наглядовоi ради товариства в розмiрi 8000,00 грн.
уповноважити на пiдписання цивiльно-правового договору з головою Наглядовоi рали дпректора
товариства.

Рiшення прайняmе.

12. Внесення змiп та доповнень до Статуry Товариства.
Слчхали: Голову зборiв HiжHiKoBa .Щ.В.,який ознайомив присутнiх на загальних зборах

акцiонерiв з новою редакцiсю Статуту приватного акцiонерного товариства <мало-
Бузукiвський гранiтний кар'ер> .

fo dоповidача запаmань mа пропозuцiй Bid акцiонерiв не наdiйа,lло
пропозпцiяi Внести змiни до Стаryry привАтНого АкцIонЕрного товАриСТВА кМАЛо-

БузукIвськиЙ гРАнIТНРЙ КАР'еР), викJIавши його у новiй редакцiТ. Затверлити Статут
товариства у новiй редакцii. Уповноважити голову зборiв HiжHikoBa flмитра Володимировича_
пiдписати Статуг IIРИВАТНОГО АКЦlОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА (МАЛО-БУЗУКIВСЬКИИ
ГРднIТНIЙ КДР'€Р) та здiйснити Bci iншi заходи, необхiднi для державноТ реестрацii зазначеного

Статlту.
Iнших пропозицiй, зауважень, коригувань вiд акцlонерlв не надrйшло.

Пропозицiя винесена на голосування.
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,льтатп голосyвання
Кiлькi с mь z оло с iB акцiоне р iB,

uцo беруmь учасmь у zолосуваннi
l б33 I53

Голосiв
100%

Bid прuсуmнiх на зборах

:::?::"*":'",
l бзз ]53

Голосiв
I00 %

Bid прuсуmнiх на зборах mа
]л4аюmь право zолосуваmu по

uьо74ч пumанню

:.:?rr*" 
кПроmu>. 0 Голосiв 0%

Bid прuсуmнiх lta зборах mа
шюmь право zолосувапхu п0 цьол4у

пumаtlпо
v, 0 Го.посiв 0%

Bid прuсуmнiх на зборах mа
маюmь право zолосуваmu по

цьо7пу пumанню



Кiлькiсmь zолос iB акцiонер iB,

що беруmь учасmь у zолосувuнлti
] 633
l53 Голосiв

l00%
Bid прuсуmнiх на зборах

Голосvва,по к-Зrl. ,lб33
l53 Голосiв

l00 %
Bid прuсуmнiх на зборсlх mа.маюmь

право ?олосуваmu по цьо]иу
пumанню

|?:::*-" 
кПроmusl, .0 Голtосiв 0%

Bid прuсуmнiх на зборах mа.п4аюmь

раво zолосуваmu по цьо74у пumанню
уmпuмалlлсь .0 Голюсiв 0%

Bid прuсуmнiх lta зборах mа маюtпь
ПРаВ() ZОЛОСУВаmU ПО ЦlrО,UУ

пumанню
Пiдсумки голосування:
Кiлькiсть голосiв, поданих кЗА> прийняття рiшенrrя: 1 бЗЗ 153 голоси , що становить 100,0 Уовiд
загальноТ кiлькостi голосуючих акцiй (голосiв) осiб, якi беруть участь у зборах.
кПроти> - 0 , що становить 0 % вiд загальноТ кiлькостi голосуючих акцiй (голосiв) осiб, якi беруть
участь у зборах.
<Утримались>> - 0 , що становить0 Yо вiд загальноТ кiлькостi голосуючих акцiй (голосiв) осiб, якi
беруть ччасть у зборах,
Не брали участь у голосуваннi 0 голосiв, що становить 0 О% вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi
зарееструвалися для участi у чергових заг€Lпьних зборах та е власниками голосуточих з цього питання
акцiй.
За бюлетенями визнаними недiйсними 0 голосiв, що становить 0 Yо вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв,
якi зарееструваJrися для участi у чергових загzulьних зборах та е власниками голос},ючих з цього
питання акцiй.

Пр uЙпяmо : Внесmu змit t u do Спаmу mу ПРИ ВАТН ОГО АКЦrОН Е РНОГО ТОВАРИСТВА
кМАЛО-БУЗУКIВСЪКИЙ ГРАНIТНИЙ КАР'€Р>, ваюlавuлu йоzо у новiй реdакцi|. 3аmверdumа
Сmаmуm Товарuсmва у новiй реdакцi:i. Уповноваеrcаmu ?олову зборiв HiMcHiKoBa !маmра
Волоdtu,tuровлtча пidпасаmа Сmаmуm ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА кМДJIО-
БУ3УКIВСЪКИЙ ГРАНIТНИЙ КАР'€РD mа зdiйснumч Bci iншi захоdu, необхilнi dля depercaBHo,i

р еес mр а цii з аз н ач е но zo Сmаmуmу .

Рiшення прайняmе.

ПIЛIИСИ: \, /,.*/
Голова зборiв * 

i fl.В.Нiжнiков

Секретар зборiв L_''- - - Гаr t t',dС.Рябухiн
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