
П Р О Т О К О Л   №2/2014 
засідання Наглядової ради ПрАТ «Будівельне управління №11» 

 
місто Львів         30 вересня 2014 року 

Присутні: Луців Ігор Тарасович – голова Наглядової ради Товариства; 
  Крівчук Олег Миколайович –  член Наглядової ради Товариства; 
  Хомик Андрій Миколайович – член Наглядової ради Товариства. 

Запрошені: Сербай Андрій Григорович. 
 

Відповідно до частини 1 пункту 9.4 розділу 9 статуту ПрАТ «Будівельне управління №11» 
кворум, необхідний для проведення засідання Наглядової ради Товариства, є. 

Порядок денний: 
1. Про призначення Директора ПрАТ «Будівельне управління №11». 

 
Виступили: 

Луців І.Т. повідомив присутнім, що відповідно до пункту 8 ч.2 статті 52 Закону України 
«Про акціонерні товариства» та до виключної компетенції Наглядової ради Товариства належить 
питання обрання голови виконавчого органу акціонерного товариства. 

Згідно з підпунктом 8 частини 2 пункту 9.2 розділу 9 статуту ПрАТ «Будівельне управління 
№11» директор призначається рішенням Наглядової ради. Термін повноважень Директора 
визначається Наглядовою радою Товариства. Які будуть пропозиції? 

Хомик А.М. запропонував призначити на посаду керівника ПрАТ «Будівельне управління 
№11» Сербая Андрія Григоровича., який має довід управлінської діяльності на підприємстві, акціями 
акціонерного товариства не володіє та немає непогашеної судимості за корисливі та  посадові 
злочини. 

Попередню усну згоду на своє призначення Сербай А.Г. дав. 
Крівчук О.М. підтримав запропоновану кандидатуру Сербая Андрія Григоровича на посаду 

директора ПрАТ «Будівельне управління №11». 

Інших пропозицій від учасників засідання не поступало. 

Голосували: "за" - 3 голоси, "проти" - 0 голосів; "утримався" - 0 голосів. 

Рішення прийняте. 

Вирішили: 
1. Призначити з 01.10.2014 року на посаду директора ПрАТ «Будівельне управління №11» 

Сербая Андрія Григоровича (паспорт серії КС №669882, виданий 02.10.2008 року Шевченківським 
РВВС ЛМУ УМВСУ у Львівській області; індивідуальний податковий номер 33708007214), 1992 
року народження, освіта – вища. 

2. Уповноважити Сербая А.Г. здійснити необхідні дії щодо внесення відповідних змін до 
Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-суб’єктів підприємницької діяльності, 
а також розкрити на фондовому ринку Україні особливу інформацію про зміну посадових осіб 
емітента цінних паперів. 

Засідання Наглядової ради Товариства оголошено закритим. 
 
 

Голова Наглядової Ради    (Луців І.Т.) 

Член Наглядової Ради     (Крівчук О.М.) 

Член Наглядової Ради     (Хомик А.М.) 


