
 
П Р О Т О К О Л    

чергових загальних зборів акціонерів 
 ВАТ  «Племінний завод «Велика Бурімка» 

від 14  квітня 2011р. 
Місце проведення: Черкаська область, Чорнобаївський район, с. Велика Бурімка, адмінбудівля Товариства, 
актовий зал. 
Голова Загальних зборів:  Шапошник П.І. 
Секретар Загальних зборів: Дмітрієнко Г.І. 
Статутний фонд Товариства складає 2 262 730 грн., який розділений на 9 050 920 простих іменних акцій 
номінальною вартістю 0,25 грн., кожна. Інших видів цінних паперів Товариство не випускало. 
      Повідомлення про загальні збори та порядок денний згідно до Статуту опубліковані в засобах масової 
інформації: 
 Газета «Бюлетень. Цінні папери України.» № 33 від 22.02.2011р. 
 Газета  “Земля Черкаська.”  № 8 від 24.02.2011р. 
а також персонально доведено до акціонерів рекомендованими листами.  

Право на участь у даних загальних зборах Товариства та право на голосування по всіх питаннях мають  
згідно реєстру акціонерів, складеного  станом на 13.04.2011р., 278 акціонерів, що в сукупності володіють 
9 050 920 акціями (100% Статутного капіталу). На балансі Товариства власні акції  не обліковуються. 

Згідно ст.44 Закону України “Про господарські товариства” та Статуту Товариства голосування на 
Загальних зборах акціонерів проводиться за принципом: одна акція - один голос. 

Збори розпочаті об 11.00 год. 
Для участі у загальних зборах зареєструвалось 6 449 330 голосів акціонерів, що становить 71,256 % від 

голосуючих акцій Товариства. Загальні збори акціонерів визнані правомочними.  
Запропоновано затвердити наступний порядок денний. Заперечень не надійшло. Порядок денний 
затверджено одноголосно. 

Порядок денний: 
1. Обрання голови та секретаря зборів, членів лічильної комісії. Затвердження регламенту. 
2. Звіт голови правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2010 рік. 

Напрямки діяльності на 2011 рік. 
     3.   Звіт ревізійної комісії. Затвердження річного звіту та балансу товариства станом на  31.12.2010р.  
     4.   Звіт Наглядової ради. Затвердження рішень Наглядової ради. 
     5. Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) за 2010 рік. Порядок розподілу       

прибутку на 2011 рік. 
6.  Визначення типу Товариства та найменування Товариства. 
7. Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом прийняття його у нової редакції. 
8. Затвердження внутрішніх Положень Товариства: Положення про Загальні збори, про Наглядову  
раду, про Виконавчий орган, про Ревізійну комісію. 
9. Переобрання голови та членів Наглядової ради. Встановлення розміру їх винагороди, обрання особи,  
яка уповноважується на підписання цивільно-правових (трудових) договорів з членами Наглядової ради. 
10. Переобрання голови та членів Ревізійної комісії Товариства. 
11. Припинення повноважень голови та членів Правління Товариства. Вибори голови та членів  
виконавчого органу  Товариства. 
12. Про визначення характеру значних правочинів, розміру їх граничної вартості та попереднє   
схвалення цих значних правочинів, відповідно до вимог Закону України «Про акціонерні товариства». 

 
Голосування з першого по сьоме питання порядку денного – картками. 
Голосування з восьмого питання порядку денного – бюлетенями.   
 
1. Обрання голови та секретаря зборів, членів лічильної комісії. Затвердження регламенту. 
Слухали: голову правління Шапошника П.І., який запропонував для проведення зборів обрати голову 
зборів, секретаря зборів, лічильну комісію. 
 
Запропоновано: «Обрати 

 Шапошник Петро Іванович – голова зборів 
 Дмитрієнко Ганна Іванівна – секретар зборів 
 

Лічильну комісію у складі: 
1. Бондаренко Людмила Олексіївна  
2. Мірошник Наталія Василівна 
  

Регламент. 
Доповідач- до 15 хвилин. 
Виступаючі – до 5 хвилин. 



 
Інших пропозицій, зауважень та коригувань від акціонерів, які беруть участь у зборах не надійшло. 
Пропозиція винесена на голосування. 
Результати голосування: 
 

За 6 449 330 100 % від голосуючих акцій 

Проти 0 0 % 
Утримався 0 0 % 

Прийняте рішення 
 
Обрати: 

 Шапошник Петро Іванович – голова зборів 
 Дмитрієнко Ганна Іванівна – секретар зборів 
 

Лічильну комісію у складі: 
1. Бондаренко Людмила Олексіївна  
2. Мірошник Наталія Василівна 
 

Регламент. 
Доповідач- до 15 хвилин. 
Виступаючі – до 5 хвилин. 
 

2. Звіт голови правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2010 рік. 
Напрямки діяльності на 2011 рік. 
Слухали: голову правління Шапошника П.І., який прозвітув про діяльність Товариства за 2010 рік. 
Ознайомив акціонерів з основними показниками господарської діяльності Товариства. Визначив основні 
напрямки діяльності Товариства на 2011 рік, серед яких, зокрема, збільшення земельних площ під засіви 
пшениці, обсягів виробництва м’яса тощо.  Також зазначив, що  2010 рік не був винятком в зростанні тарифів 
за послуги електропостачання, цін на дизтопливо, бензин, матеріали та сировину тощо. Внаслідок чого, росли 
і витрати Товариства. Висловив сподівання що 2011 рік буде більш стабільним в економічному розвитку, як 
для країни в цілому, так і для Товариства. 
 
Запропоновано:  
«Звіт голови правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2010 рік та  
напрямки діяльності  Товариства на 2011 рік затвердити». 
 
Інших пропозицій, зауважень та коригувань від акціонерів, які беруть участь у зборах не надійшло. 
Пропозиція винесена на голосування. 
Результати голосування: 
 

За 6 447 330 99,97% 

Проти 0 0 % 
Утримався 2 000 0,03% 

Прийняте рішення 
Звіт голови правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2010 рік та  
напрямки діяльності  Товариства на 2011 рік затвердити. 
 
3. Звіт ревізійної комісії. Затвердження річного звіту та балансу Товариства станом на 31.12.2010р. 
Слухали: голову ревізійної комісії Клименка О.Д., який прозвітував про роботу комісії в 2010 році. Довів до 
відома присутніх акціонерів основні фінансові показники Товариства за 2010 рік. Підтвердив винесені на 
обговорення та затвердження балансові показники та показники річного звіту за 2010 рік.  
Ревізійна комісія прийшла до висновку, що Фінансовий звіт товариства за 2010 рік достовірний:  
- дані внесені у річну звітність відповідають дійсності; 
- бухгалтерський, податковий та статистичний облік відповідає стандартам бухгалтерського обліку та 
відповідним нормативним документам ДПІ та статуправління.  

 
Запропоновано: «Прийняти звіт Ревізійної комісії до відома. Річний звіт Товариства за 2010 рік затвердити. 
Затвердити Баланс Товариства станом на 31.12.2010р.» 
 
Інших пропозицій, зауважень та коригувань від акціонерів, які беруть участь у зборах не надійшло. 
Пропозиція винесена на голосування. 
 



 
Результати голосування: 
 

За 6 447 330 99,97% 

Проти 0 0 % 
Утримався 2 000 0,03% 

Прийняте рішення 
Прийняти звіт Ревізійної комісії до відома. Річний звіт Товариства за 2010 рік затвердити. Затвердити Баланс 
Товариства станом на 31.12.2010р. 
 
4. Звіт Наглядової ради.. Затвердження рішень Наглядової ради. 
Слухали: члена Наглядової ради Міхеля Г.А., який доповів, про роботу Наглядової ради за 2008-2010 роки;  
про заходи, які  здійснювала Наглядова рада спільно з Правління Товариства для забезпечення  фінансової та 
господарської діяльності Товариства. Підтримав визначені  Правлінням основні напрямки діяльності 
Товариства.   
 
Запропоновано: «Звіт Наглядової ради Товариства за 2008-2010 роки затвердити. Затвердити рішення 
Наглядової ради за період від минулорічних загальних зборів акціонерів.» 
 
Інших пропозицій, зауважень та коригувань від акціонерів, які беруть участь у зборах не надійшло. 
Пропозиція винесена на голосування. 
Результати голосування: 
 

За 6 447 330 99,97% 

Проти 0 0 % 
Утримався 2 000 0,03% 

Прийняте рішення 
Звіт Наглядової ради Товариства за 2008-2010 роки затвердити. Затвердити рішення Наглядової ради за 
період від минулорічних загальних зборів акціонерів. 
 
5. Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) за 2010 рік. Порядок розподілу 
прибутку на 2011 рік.  
Слухали: головного бухгалтера Ганненко О.М., яка доповіла, що за результатами 2010 року Товариством 
отримано прибуток у сумі 220 тис.грн.  

Повідомила про позицію правління товариства, погоджену наглядовою радою, щодо розподілення 
отриманого прибутку наступним чином: 

 40 % - 88 тис.грн., направити в резервний фонд Товариства; 
 50% - 110 тис.грн., направити у фонд розвитку виробництва; 
 10% - 22 тис.грн., направити у фонд соціального розвитку. 

 Дивіденди за 2010 рік не нараховувати і не виплачувати. 
У разі отримання прибутку за результатами діяльності в 2011 році, розподіл отриманого прибутку 

здійснити на чергових Загальних зборах акціонерів. 
 
Запропоновано: “Затвердити фактичний розподіл прибутку за 2010 рік. Отриманий  по результатам 2010 
року прибуток у сумі 220 тис.грн., направити: 

 40 % - 88 тис.грн., направити в резервний фонд Товариства; 
 50% - 110 тис.грн., направити у фонд розвитку виробництва; 
 10% - 22 тис.грн., направити у фонд соціального розвитку. 

 Дивіденди за 2010 рік не нараховувати і не виплачувати. 
У разі отримання прибутку за результатами діяльності в 2011 році, розподіл отриманого прибутку 

здійснити на чергових Загальних зборах акціонерів.» 
 
Інших пропозицій, зауважень та коригувань від акціонерів, які беруть участь у зборах не надійшло. 
Пропозиція винесена на голосування. 
Результати голосування: 
 

За 6 447 330 99,97% 

Проти 2 000 0,03% 
Утримався 0 0 % 

 
 



 
Прийняте рішення 
Затвердити фактичний розподіл прибутку за 2010 рік. Отриманий  по результатам 2010 року прибуток у сумі 
220 тис.грн., направити: 

 40 % - 88 тис.грн., направити в резервний фонд Товариства; 
 50% - 110 тис.грн., направити у фонд розвитку виробництва; 
 10% - 22 тис.грн., направити у фонд соціального розвитку. 

 Дивіденди за 2010 рік не нараховувати і не виплачувати. 
У разі отримання прибутку за результатами діяльності в 2011 році, розподіл отриманого прибутку здійснити 
на чергових Загальних зборах акціонерів. 
 
6.  Визначення типу Товариства та зміна найменування Товариства. 
Слухали: голову зборів Шапошника П.І.,  який зазначив, що  у зв’язку зі змінами в чинному законодавстві 
України, а саме вимогами Закону України «Про акціонерні товариства» необхідно визначити тип Товариства 
та змінити найменування Товариства на публічне акціонерне товариство «Велика Бурімка».  

 
Запропоновано: «Змінити тип на найменування відкритого акціонерного товариства «Племінний завод 
«Велика Бурімка» на публічне акціонерне товариство «Велика Бурімка». У зв’язку зі зміною типу та 
найменування Товариства Виконавчому органу Товариства здійснити всі необхідні дії пов’язані з 
переоформленням та перереєстрацією документів, необхідних для здійснення подальшої діяльності 
Товариства». 
 
Інших пропозицій, зауважень та коригувань від акціонерів, які беруть участь у зборах не надійшло. 
Пропозиція винесена на голосування. 
Результати голосування: 
 

За 6 447 330 99,97% 

Проти 0 0 % 
Утримався 2 000 0,03% 

Прийняте рішення 
Визначити тип на найменування відкритого акціонерного товариства «Племінний завод «Велика Бурімка» на 
публічне акціонерне товариство «Велика Бурімка». У зв’язку зі зміною типу та найменування Товариства 
Виконавчому органу Товариства здійснити всі необхідні дії пов’язані з переоформленням та перереєстрацією 
документів, необхідних для здійснення подальшої діяльності Товариства. 
 
7. Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства, шляхом прийняття його у новій редакції.  
Слухали: голову зборів Шапошника П.І., який зазначив, що  у зв’язку із вимогами Закону України «Про 
акціонерні товариства» необхідно внести зміни до Статуту, шляхом прийняття його у новій редакції.  
Кожен акціонер до проведення загальних зборів мав змогу ознайомитись з проектом нової редакції Статуту, 
внести свої пропозиції та зауваження.  
 
Запропоновано: «Внести та затвердити зміни до Статуту Товариства шляхом прийняття його у новій 
редакції. Прийняти Статут Публічного акціонерного товариства «Велика Бурімка»  у новій редакції. 
Доручити Голові зборів Шапошнику П.І., повноваження підпису Статуту в новій редакції. 

Виконавчому органу Товариства здійснити всі необхідні дії по державній реєстрації Статуту  Товариства 
в новій редакції.» 
 
Інших пропозицій, зауважень та коригувань від акціонерів, які беруть участь у зборах не надійшло. 
Пропозиція винесена на голосування. 
Результати голосування: 
 

За 6 449 330 100 % від голосуючих акцій 

Проти 0 0 % 
Утримався 0 0 % 

Прийняте рішення 
Внести та затвердити зміни до Статуту Товариства шляхом прийняття його у новій редакції. Прийняти 
Статут Публічного акціонерного товариства «Велика Бурімка» у новій редакції. Доручити Голові зборів 
Шапошнику П.І., повноваження підпису Статуту в новій редакції. 

Виконавчому органу Товариства здійснити всі необхідні дії по державній реєстрації Статуту  Товариства 
в новій редакції. 

 
 
 



 
8. Затвердження внутрішніх Положень Товариства: Положення про Загальні збори, про Наглядову раду, 
про Виконавчий орган, про Ревізора.  
Слухали: голову зборів Шапошника П.І., який зазначив, що  чинне законодавство України не вимагає 
наявності у Товариства внутрішніх Положень про Загальні збори, про Наглядову раду, про Виконавчий 
орган, про Ревізора. Тим паче, що засади діяльності цих органів зазначені в Статуті Товариства. Проте 
зауважив, про доцільність прийняття Положення про Загальні збори, у зв’язку з достатньо великим обсягом 
інформації про цей орган, яку недоцільно вносити в Статут Товариства.  
 
Запропоновано: «Затвердити Положення про Загальні збори акціонерів, яке є невід’ємною частиною 
Статуту Товариства.  

Доручити Голові зборів Шапошнику П.І., повноваження підпису Положення про Загальні збори 
акціонерів.» 
 
Інших пропозицій, зауважень та коригувань від акціонерів, які беруть участь у зборах не надійшло. 
Пропозиція винесена на голосування. 
Результати голосування: 
 

За 6 447 330 99,97% 

Проти 0 0 % 
Утримався 2 000 0,03% 

Прийняте рішення 
Затвердити Положення про Загальні збори акціонерів, яке є невід’ємною частиною Статуту Товариства.  
Доручити Голові зборів Шапошнику П.І., повноваження підпису Положення про Загальні збори акціонерів. 
 
9. Переобрання Голови та членів Наглядової Ради. Встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, 
яка уповноважується на підписання цивільно-правових (трудових) договорів з членами Наглядової ради. 
Слухали: голову зборів Шапошника П.І., який зазначив, що у зв’язку із прийняття Статуту Товариства у 
новій редакції необхідно переобрати членів Наглядової ради, встановити розмір їх винагороди. Обрати особу, 
яка уповноважуватиметься від імені Товариства на підписання цивільно-правових (трудових) договорів з 
членами Наглядової ради. 
Звернув увагу присутніх на те, що голосування по питанню обрання членів Наглядової Ради проходитиме 
шляхом кумулятивного голосування,  у зв’язку з прийняттям рішення про зміну типу та найменування 
Товариства і як наслідок, проведення голосування вже згідно вимог Закону України «Про акціонерні 
товариства». Ознайомив присутніх з принципами кумулятивного голосування на загальних зборах, що 
полягають в наступному: 

 кількість голосів, який має кожен акціонер при кумулятивному голосуванні дорівнює кількості 
голосів акціонера, яка помножена на кількість членів Наглядової ради (3 особи); 

 акціонер має право віддати всі підраховані таким чином голоси за одного кандидата або розподілити 
їх між кількома кандидатами з точністю до одного голосу без їх подрібнення; 

 голоси віддані за кожного кандидата додаються, потім діляться на кількість зареєстрованих на зборах 
голосів і множаться на 100 %; 

 обраними до складу Наглядової ради вважаються кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів 
серед тих, хто набрав більш як 50 % голосів.  

 
Запропоновано: «Припинити повноваження: 

 Голова наглядової ради – Нудненко Сергій Васильович   
 Член наглядової ради – Тарапон Олексій Васильович  
 Член наглядової ради – Міхель Геннадій Аркадійович  

Директору Товариства підписати трудові договора з кожним членом Наглядової ради.»  
 
Результати голосування: 
 

За 6 447 330 99,97% 

Проти 0 0 % 
Утримався 2 000 0,03% 

Прийняте рішення  
Припинити повноваження: 

 Голова наглядової ради – Нудненко Сергій Васильович   
 Член наглядової ради – Тарапон Олексій Васильович  
 Член наглядової ради – Міхель Геннадій Аркадійович  

Директору Товариства підписати трудові договора з кожним членом Наглядової ради.  



 
Запропоновано: обрати Наглядову раду Товариству у складі 3 осіб. Обрати членами Наглядової Ради 

 Член наглядової ради – Нудненко Сергій Васильович   
 Член наглядової ради – Тарапон Олексій Васильович  
 Член наглядової ради – Міхель Геннадій Аркадійович  
 

Інших пропозицій, зауважень та коригувань від акціонерів, які беруть участь у зборах не надійшло. 
Пропозиція винесена на голосування. 
 
Результати кумулятивного голосування: 
 

№ п/п ПІП Кількість голосів Відсоток від голосуючих акцій  
1 Нудненко Сергій Васильович 6 447 330 99,97 % 
2 Тарапон Олексій Васильович 6 447 330 99,97 % 
3 Міхель Геннадій Аркадійович  6 447 330 99,97 % 

  ВСЬОГО 19 341 990 299,91% 
Прийняте рішення  
Обрати Наглядову раду Товариству у складі 3 осіб. Обрати членами Наглядової Ради  

 Член наглядової ради – Нудненко Сергій Васильович   
 Член наглядової ради – Тарапон Олексій Васильович  
 Член наглядової ради – Міхель Геннадій Аркадійович  

 
10. Припинення повноважень голови та членів Ревізійної комісії Товариства. Вибори Ревізора 
Товариства. 
Слухали: голову зборів Шапошника П.І., який зазначив, що у прийнятій новій редакції Статуту ПАТ 
«Велика Бурімка», Ревізійна комісія, як орган Товариства, який здійснює перевірку фінансово-господарської 
діяльності Товариства, відсутня. Перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства покладена на 
незалежного аудитора, що не суперечить розділу XIV Закону України «Про акціонерні товариства». Тому не 
має необхідності переобирати голову та членів Ревізійної комісії Товариства. 
 
Запропоновано:  
«Відкликати  Ревізійну комісію Товариства у повному складі: 

 Голова ревізійної комісії - Клименко Олексій  
 Член ревізійної комісії - Гейленко Катерина Яківна  
 Член ревізійної комісії – М`яч  Ганна Андріївна  

 
 Не обирати голову та членів Ревізійної комісії у зв’язку з відсутністю в  Статуті ПАТ «Велика Бурімка», 
Ревізійної комісії, як органу Товариства, який здійснює перевірку фінансово-господарської діяльності 
Товариства.» 
 
Інших пропозицій, зауважень та коригувань від акціонерів, які беруть участь у зборах не надійшло. 
Пропозиція винесена на голосування. 
Результати голосування: 
 

За 6 447 330 99,97% 

Проти 0 0 % 
Утримався 2 000 0,03% 

Прийняте рішення 
Відкликати  Ревізійну комісію Товариства у повному складі: 

 Голова ревізійної комісії - Клименко Олексій  
 Член ревізійної комісії - Гейленко Катерина Яківна  
 Член ревізійної комісії – М`яч  Ганна Андріївна  

Не обирати голову та членів Ревізійної комісії у зв’язку з відсутністю в  Статуті ПАТ «Велика Бурімка», 
Ревізійної комісії, як органу Товариства, який здійснює перевірку фінансово-господарської діяльності 
Товариства. 
 
11. Припинення повноважень голови та членів Правління Товариства. Вибори голови та членів 
виконавчого органу Товариства.  
Слухали: голову зборів Шапошника П.І., який зазначив, що згідно нової редакції Статуту Товариства 
необхідно припинити повноваження Голови та членів Правління Товариства. Акцентував увагу на тому, що 
згідно Статуту Товариства у новій редакції виконавчим органом Товариства є Директор, якого вибирає на 
своєму засіданні Наглядова рада.  



 
Запропоновано: «Припинити повноваження голови та членів Правління Товариства: 

 Голова правління – Шапошник Петро Іванович  
 Член правління – Шапошник Антоніна Олексіївна  
 Член правління – Ганненко Олена Миколаївна  
 Член правління – Голуб Валерій Миколайович 
 Член правління – Латиш Вадим Володимирович». 

 
Інших пропозицій, зауважень та коригувань від акціонерів, які беруть участь у зборах не надійшло. 
Пропозиція винесена на голосування. 
Результати голосування: 
 

За 6 447 330 99,97% 

Проти 0 0 % 
Утримався 2 000 0,03% 

Прийняте рішення 
Припинити повноваження голови та членів Правління Товариства: 

 Голова правління – Шапошник Петро Іванович  
 Член правління – Шапошник Антоніна Олексіївна  
 Член правління – Ганненко Олена Миколаївна  
 Член правління – Голуб Валерій Миколайович 
 Член правління – Латиш Вадим Володимирович. 

 
12. Про визначення характеру значних правочинів, розміру їх граничної вартості та попереднє   
схвалення цих значних правочинів, відповідно до вимог Закону України «Про акціонерні товариства». 
Слухали: голову зборів Шапошника П.І., який повідомив, що відповідно ч.3 ст. 70 Закону України «Про  
акціонерні товариства» якщо на дату проведення загальних зборів акціонерів неможливо визначити, які  
знані правочини вчинятимуться акціонерним товариством у ході поточної господарської діяльності,  
загальні збори можуть прийняти рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть  
вчиняться протягом не більше одного року.  
 
Запропоновано: «Попередньо схвалити та встановити на період, до наступних загальних зборів акціонерів, 
розмір граничної вартості для фінансово-кредитних та пов’язаних з ними значних правочинів, сума кожного з 
яких не перевищує 50 000 000 (п’ятдесят  мільйонів) гривень. Укладення кожного значного правочину, 
повинно відбуватись лише з погодженням (Протоколом) Наглядової Ради. Під значним правочином слід 
розуміти фінансово-кредитний та пов'язаний з ним значний право чин сума якого перевищує 100 000 (сто 
тисяч гривень) гривень.» 
 
Інших пропозицій, зауважень та коригувань від акціонерів, які беруть участь у зборах не надійшло. 
Пропозиція винесена на голосування. 
Результати голосування: 
 

За 6 447 330 99,97% 

Проти 0 0 % 

Утримався 2 000 0,03% 
Прийняте рішення 
Попередньо схвалити та встановити на період, до наступних загальних зборів акціонерів, розмір граничної 
вартості для фінансово-кредитних та пов’язаних з ними значних правочинів, сума кожного з яких не 
перевищує 50 000 000 (п’ятдесят  мільйонів) гривень. Укладення кожного значного правочину, повинно 
відбуватись лише з погодженням (Протоколом) Наглядової Ради. Під значним правочином слід розуміти 
фінансово-кредитний та пов'язаний з ним значний право чин сума якого перевищує 100 000 (сто тисяч 
гривень) гривень. 
 
За підсумками Загальних зборів акціонерів оформлений Протокол. Невід’ємною частиною Протоколу 
Загальних зборів є Протокол про підсумки голосування на загальних зборах.  
 
Зауважень по веденню зборів не надійшло. 
 
Голова зборів                    _________________                         /Шапошник П.І./ 
 
Секретар зборів                _________________                           / Дмітрієнко Г.І./ 


