
ПРОТОКОЛ № 
ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ 

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
 «БУДІВЕЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ № 11» 

 
«23» квітня 2018  року    місто Львів, вул. Шевченка, 331 
 

Час початку зборів  10:00 год. 
Час закінчення зборів 12:00 год. 
 
Станом на 23.04.2018 року статутний капітал ПрАТ «Будівельне управління № 11» 

складає 138970,00 грн. (сто тридцять вісім тисяч дев’ятсот сімдесят гривень), який 
розподілений 13897 (тринадцять тисяч вісімсот дев’яносто сім) штук простих іменних 
акцій номінальною вартістю 10,00 грн. (десять гривень) кожна. 

У переліку власників іменних цінних паперів ПрАТ «Будівельне управління № 11», 
складеному станом на 24 годину 23.04.2018 року зареєстровано 96 фізичних осіб, які 
володіють 13897 акціями, що становить 100% від статутного капіталу Товариства. 

Для визначення кворуму прийняті 8336 (вісім тисяч триста тридцять шість) штук 
простих іменних акцій Товариства, що становить 100% усіх голосуючих акцій та 59,98% 
від Статутного капіталу Товариства, які надають право голосу з усіх питань порядку 
денного загальних зборів. 

Голосування з усіх питань порядку денного проводиться бюлетенями за 
принципом: одна акція – один голос. 

 
Згідно ст. 41 Закону України «Про акціонерні товариства» Загальні збори 

акціонерів ПрАТ «Будівельне управління № 11» від 23.04.2018 року визнаються 
правомочними. Кворум для проведення загальних зборів акціонерів досягнуто, і це 
дозволяє утворити робочі органи зборів та розпочати розгляд питань порядку денного. 

 
На збори запрошені та присутні: Харів Роман Васильович, Яцишин Андрій 

Володимирович 
 
 
Порядок денний зборів (перелік питань, що виносяться на голосування): 
1. Про обрання лічильної комісії загальних зборів Товариства. 
2. Про обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів Товариства. 
3. Звіт та затвердження звіту директора Товариства про фінансово господарську 

діяльність за період 2015-2016 років. 
4. Про затвердження звіту Наглядової ради Товариства про роботу за період 2015-

2017 років. 
5. Про затвердження фінансових результатів діяльності Товариства за 2015-2017 роки. 
6. Про затвердження порядку розподілу прибутків/покриття збитків Товариства за 

2015-2017 роки. 
7. Про заснування та створення товариства з обмеженою відповідальністю «Буд-

інжиніринг». 
8. Про наділення Товариства з обмеженою відповідальністю «Буд-інжиніринг» 

статутним капіталом та визначення порядку формування статутного капіталу. 
9. Про затвердження установчих документів Товариства з обмеженою 

відповідальністю «Буд-інжиніринг». 
10. Про призначення (обрання) директора Товаристваз обмеженою відповідальністю 

«Буд-інжиніринг». 
11. Про призначення особи, відповідальної за державну реєстрацію Товаристваз 

обмеженою відповідальністю «Буд-інжиніринг» 
 



 
 
 
ПО ПЕРШОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО 
Слухали: Директора Товариства Сербай А.Г., який запропонував обрати в лічильну комісію 
загальних зборів Міллер Є.М. та Рогатинську Н.Л. 
Вирішили: Обрати лічильну комісію загальних зборів в наступному складі: Голова Лічильної 
комісії Міллер Є.М., секретар Лічильної комісії Рогатинська Н.Л. Зауважень і пропозицій не 
поступило. 
Рішення прийнято більшістю голосів. 
Голосували:    «ЗА» - 8,336 голосів, що становить 100: всіх зареєстрованих для участі у зборах; 

«ПРОТИ» - 0 голосів; «УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів; «Бюлетені, визнані 
недійсними» - немає. 

 
ПО ДРУГОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО 
Слухали: Голову Наглядової ради Луціва І.Т., який запропонував обрати головою загальних 
зборів акціонерів Пекар С.І., секретарем Сербай А.Г. Зауважень і пропозицій не поступило. 
Вирішили: обрати головою загальних зборів акціонерів Пекар С.І., секретарем – Сербай А.Г. 
Рішення прийнято більшістю голосів. 
Голосували:    «ЗА» - 8,336 голосів, що становить 100: всіх зареєстрованих для участі у зборах; 

«ПРОТИ» - 0 голосів; «УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів; «Бюлетені, визнані 
недійсними» - немає. 

 
ПО ТРЕТЬОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО 
Слухали: Директора Товариства Сербай А.Г. із звітом за підсумками 2015-2017 років. Між 
акціонерами відбулось обговорення звіту. Виступив голова Наглядової ради Луців І.Т. та 
запропонував звіти Директора за 2015-2017 роки затвердити. Голова зборів акціонерів Пекар С.І. 
поставила цю пропозицію на голосування. Зауважень та пропозицій не поступило. 
Вирішили: Звіти Директора за 2015-2017 роки затвердити. 
Рішення прийнято більшістю голосів. 
Голосували:    «ЗА» - 8,336 голосів, що становить 100: всіх зареєстрованих для участі у зборах; 

«ПРОТИ» - 0 голосів; «УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів; «Бюлетені, визнані 
недійсними» - немає. 

 
ПО ЧЕТВЕРТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО 
Слухали: Голову Наглядової ради Луціва І.Т. зі звітом Наглядової ради за підсумками 2015-2017 
років. Між акціонерами відбулось обговорення звіту. Голова зборів запропонував затвердити 
заслухані звіти Наглядової ради за наслідками 2015-2017 років. Зауважень і пропозиції не 
поступило. 
Вирішили: Звіти Наглядової ради за 2015-2017 роки затвердити. 
Рішення прийнято більшістю голосів. 
Голосували:    «ЗА» - 8,336 голосів, що становить 100: всіх зареєстрованих для участі у зборах; 

«ПРОТИ» - 0 голосів; «УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів; «Бюлетені, визнані 
недійсними» - немає. 

 
ПО П’ЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО 
Слухали: Директора ПрАТ «Будівельне управління № 11» Сербай А.Г., який повідомив про 
результати господарсько-фінансової діяльності ПрАТ «Будівельне управління № 11» за період 
2015-2017 років. Між акціонерами відбулось жваве обговорення господарсько-фінансової 
діяльності Товариства. 
Голова зборів запропонував визнати роботу товариства задовільною та затвердити зачитані 
результати фінансової діяльності Товариства за підсумками 2015-2017 років. Голова зборів 
поставив цю пропозицію на голосування. 
Вирішили: Визнати роботу Товариства задовільною та затвердити результати господарсько-
фінансової діяльності Товариства за підсумками 2015-2017 років. 
Рішення прийнято більшістю голосів. 
Голосували:    «ЗА» - 8,336 голосів, що становить 100: всіх зареєстрованих для участі у зборах; 



«ПРОТИ» - 0 голосів; «УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів; «Бюлетені, визнані 
недійсними» - немає. 

 
ПО ШОСТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО 
Слухали: Голову Наглядової ради Луціва І.Т., що відповідно до оголошених в попередньому 
питанню результатів господарсько-фінансової діяльності Товариства, порядок розподілу прибутку 
Товариства за підсумками 2015-2017 років раніше не затверджувався. ЗА результатами 
господарсько-фінансової діяльності ПрАТ «Будівельне управління № 11» за період 2015-2017 
роки чистого прибутку немає і Товариство закінчувало звітні фінансові роки із збитками. Між 
акціонерами відбулось обговорення даного питання порядку денного. Голова зборів запропонував 
стосовно порядку розподілу прибутків за результатами господарсько-фінансової діяльності за 
2015-2017 роки по причині відсутності прибутку рішення зборами не приймати, а збитки понесені 
Товариством в результаті діяльності за 2015-2017 роки, покривати за рахунок прибутків, які 
планується отримати Товариством в майбутніх періодах. Голова зборів поставив цю пропозицію 
на голосування. 
Вирішили: 1. Стосовно порядку розподілу прибутку за результатами господарсько-фінансової 
діяльності за 2015-2017 роки, по причині його відсутності, рішення загальними зборами акціонерів 
не приймається. 2. Збитки, понесені Товариством за результатами господарсько-фінансової 
діяльності за 2015-2017 роки, покривати за рахунок прибутків, які планується отримати 
Товариством в майбутніх періодах. 
Рішення прийнято більшістю голосів. 
Голосували:    «ЗА» - 8,336 голосів, що становить 100: всіх зареєстрованих для участі у зборах; 

«ПРОТИ» - 0 голосів; «УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів; «Бюлетені, визнані 
недійсними» - немає. 

 
 
ПО СЬОМОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО 
Слухали: Луціва І.Т. який повідомив про необхідність заснування ТОВАРИСТВА З 
ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «Буд-інжиніринг» за адресою (місцезнаходженням): м. 
Львів, вул. Шевченка, 331.  
Вирішили: Заснувати ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «Буд-
інжиніринг» за адресою (місцезнаходженням): м. Львів, вул. Шевченка, 331. 
Рішення прийнято більшістю голосів. 
Голосували:    «ЗА» - 8,336 голосів, що становить 100: всіх зареєстрованих для участі у зборах; 

«ПРОТИ» - 0 голосів; «УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів; «Бюлетені, визнані 
недійсними» - немає. 

 
 
 
ПО ВОСЬМОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО 
Слухали: Хомика А.М., який повідомив про необхідність наділення Товариства статутним 
капіталом та визначення порядку формування статутного капіталу Товариства. 
Вирішили:Для забезпечення діяльності Товариства за рахунок вкладів учасника шляхом внесення 
власних грошових коштів або майна створюється Статутний капітал у розмірі 40000 гривень 00 
копійок, який формується шляхом внесення об’єкту нерухомості: будівля, літ. «Г-1», площею 212 
кв.м, що знаходиться за адресою: м. Львів, вул. Шевченка, 331 
Статутний капітал Товариство формує протягом одного року з моменту державної реєстрації. 
Голосували:    «ЗА» - 8,336 голосів, що становить 100: всіх зареєстрованих для участі у зборах; 

«ПРОТИ» - 0 голосів; «УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів; «Бюлетені, визнані 
недійсними» - немає. 

 
ПО ДЕВ’ЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО 
Слухали:Луців І.Т., який ознайомив присутніх з редакцією Статуту та запропонував загальним 
зборам засновників (учасників) його затвердити.  
Вирішили:Затвердити редакцію Статуту підприємства – Товариства з обмеженою 
відповідальністю «Буд-інжиніринг». 
Голосували:    «ЗА» - 8,336 голосів, що становить 100: всіх зареєстрованих для участі у зборах; 



«ПРОТИ» - 0 голосів; «УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів; «Бюлетені, визнані недійсними» - 
немає. 

 
ПО ДЕСЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО 
Слухали: Хомика А.М., який висунув кандидатуру Харіва Романа Васильович. на посаду 
директора Товариства. 
Вирішили:Обрати директором Товариства з обмеженою відповідальністю «Буд-інжиніринг» 
Харіва Романа Васильович. 
Голосували:    «ЗА» - 8,336 голосів, що становить 100: всіх зареєстрованих для участі у зборах; 

«ПРОТИ» - 0 голосів; «УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів; «Бюлетені, визнані 
недійсними» - немає. 

 
 
ПО ОДИНАДЦЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО 
Слухали: Луціва І.Т., який повідомила присутніх про необхідність визначення осіб, 
уповноважених на проведення державної реєстрації Товариства. Запропонував кандидатуру 
Яцишина Андрія Володимировича. Інших пропозицій не поступало. 
Вирішили:Доручити Яцишину Андрію Володимировичу зареєструвати Товариство з обмеженою 
відповідальністю «Буд-інжиніринг»  у встановленому законом порядку. 
Голосували:    «ЗА» - 8,336 голосів, що становить 100: всіх зареєстрованих для участі у зборах; 

«ПРОТИ» - 0 голосів; «УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів; «Бюлетені, визнані 
недійсними» - немає. 

 
 
Голова загальних зборів акціонерів Пекар С.І., повідомила, що порядок денний Загальних зборів 
акціонерів ПрАТ «Будівельне управління № 11» від «23» квітня 2018 року вичерпано, та 
оголосила збори закритими. 
 
 
ГОЛОВА ЗБОРІВ     ___________________ Пекар С.І. 
 
СЕКРЕТАР ЗБОРІВ     ___________________ Сербай А.Г. 


