
ДО УВАГИ АКЦІОНЕРІВ 

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМПЛЕКС «ЛИБІДСЬКИЙ» 

Ідентифікаційний код згідно ЄДРПОУ: 32768518. Місцезнаходження: Україна, 03039, м. Київ, вул. М. Грінченка, 18. 

Повідомляємо акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМПЛЕКС «ЛИБІДСЬКИЙ» (надалі 

за текстом – Товариство) про скликання позачергових Загальних зборів акціонерів (надалі Загальні збори) 

відповідно до п.5.ст. 47 Закону країни «Про акціонерні товариства» (редакції від 17.10.2019 року), які відбудуться 

30 грудня 2019 року о 13.00 за адресою: Україна, 03039, м. Київ, вул. М. Грінченка, будинок 18, офіс Товариства, 

3-й поверх, каб. № 305-306. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах 

– 23.12.2019 р. 

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ РАЗОМ З ПРОЕКТОМ РІШЕНЬ ЩОДО КОЖНОГО З ПИТАНЬ, ВКЛЮЧЕНИХ ДО 
ПРОЕКТУ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: 

1. Про обрання лічильної комісії та припинення її повноважень. 
Проект рішення: 
Обрати Лічильну комісію в наступному складі: 
Голова Лічильної комісії – Лантушенко Олена Миколаївна; 
Члени Лічильної комісії: Зурова Анастасія Петрівна, Зурова Єлисавета Петрівна; 
Припинити повноваження обраної лічильної комісії з моменту завершення цих Загальних зборів Товариства. 
 
2. Обрання Голови та Секретаря Загальних зборів, затвердження регламенту проведення Загальних зборів, 
порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування. 
Проект рішення: 
Обрати Головою Загальних зборів – Будякова Владислава Євгеновича; 
Обрати Секретарем зборів – Лантушенко Олену Миколаївну. 
Затвердити наступний регламент роботи Загальних зборів: 
•Доповіді з питань порядку денного – до 10 хв. 
•Відповіді на питання – до 5 хв. Усі запитання подаються в усній або письмовій формі із зазначенням П.І.Б. 
запитувача. 
•Збори провести протягом 1 години. 
•Підрахунок голосів по кожному питанню – до 5 хв. 
•Можливе оголошення перерви в роботі Загальних зборів до наступного дня. 
Бюлетені для голосування засвідчуються печаткою Товариства, шляхом її накладання на зворотній стороні кожного 
бюлетеня під час реєстрації акціонерів для участі в Загальних зборах. 
 
3.Подальше схвалення правочину, а саме: укладання Договору про внесення змін № 7 від12.11.2019 року (за 
реєстровим №2401) до Договору оренди нежитлових приміщень від 15.06.2010 року (зареєстрованого приватним 
нотаріусом Фроловою О.О. в Державному реєстрі правочинів за №3983596), згода на вчинення якого надана 
Наглядовою радою, протокол № 01/11/19 від 19.11.2019 року. 
Проект рішення: 
3.1.Схвалити правочин, вчинений Товариством 12.11.2019 року, а саме: 
Договір про внесення змін № 7 від 12.11.2019 року (за реєстровим № 2401) до Договору оренди нежитлових приміщень 
від 15.06.2010 року (зареєстрованого приватним нотаріусом Фроловою О.О. в Державному реєстрі правочинів за 
№3983596, зокрема але не виключно, щодо компенсації Орендодавцем (ПрАТ «КОМПЛЕКС «ЛИБІДСЬКИЙ») витрат 
Орендаря (ТОВ «МОКРА СПРАВА») на виконання робіт та придбання матеріалів по опорядженню Об’єкта оренди, 
яке знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Грінченка Миколи, буд. 18, літера «Б», приміщення автомийки, у розмірі 
200 000,00 (Двісті тисяч грн 00 коп), в результаті яких Орендарем на Об’єкті оренди були створені від’ємні та 
невід’ємні поліпшення. 
3.2.Встановити, що Голова правління Товариства (інша особа за довіреністю) має право без отримання додаткових 
рішень Наглядової ради Товариства має право узгодити з Орендарем всі умови зазначеного правочину, здійснювати 
всі необхідні дії, спрямовані на виконання зазначеного правочину, та підписувати всі документи, необхідні для 
вчинення та виконання зазначеного правочину (додатків, актів, план-схем, переліків, тощо), подальше схвалення 
якого здійснено цими Загальними зборами. 
 
4. Про вчинення Товариством правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість. 
Проект рішення: 
4.1.Надати згоду Товариству на вчинення правочину щодо передачі Товариством в наступну іпотеку нерухоме майно, 
а саме: нежилий будинок – приміщення мийки (ЛІТЕРА Б), загальною площею 1010,6 кв.м., який знаходиться за 
адресою м. Київ, вул. Грінченка Миколи, буд. 18 (вісімнадцять), (надалі – Предмет іпотеки), ТОВАРИСТВУ З 
ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АВТОЦЕНТР «МОТОР СІТІ», ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 38910734, 
(надалі – Наступний іпотекодержатель) відповідно до якого Товариство зобов’язується в забезпечення виконання 
Товариством власних зобов’язань перед Наступним іпотекодержателем передати в наступну іпотеку Предмет 
іпотеки вартістю за домовленістю сторін іпотечного договору щодо передачі в наступну Предмету іпотеки. 
4.2.Встановити, що Голова правління Товариства (інша особа за довіреністю) має право без отримання додаткових 
рішень Наглядової ради Товариства узгодити з Наступним іпотекодержателем всі умови зазначеного правочину, 
здійснювати всі необхідні дії, спрямовані на укладання та виконання зазначеного правочину, та підписувати всі 
документи, необхідні для вчинення та виконання зазначеного правочину, згода на укладання якого здійснено цими 
Загальними зборами. 



4.3.Встановити, що умови правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість, та згода на вчинення якого надана 
цими Загальними зборами, можуть змінюватися за рішенням Наглядової ради Товариства, крім збільшення вартості 
Предмета іпотеки. 
 
Реєстрація акціонерів та їх представників відбудеться: «30» грудня 2019 року з 12.30 до 13.00 години дня за 
адресою: 03039, м. Київ, вул. М. Грінченка, будинок 18, офіс Товариства, 3-й поверх, каб. № 305-306. 
Для участі у Загальних зборах необхідно представити: Акціонерам – документ, що посвідчує особу (паспорт); 
Представникам акціонера (акціонерів) – довіреність на право участі у зборах (оформлену належним чином), а також 
документ, що посвідчує особу (паспорт). 
Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом 
або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою 
у встановленому НКЦПФР порядку. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах від імені 
юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами. 
Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах Товариства може містити завдання щодо голосування, 
тобто перелік питань порядку денного Загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно 
проголосувати. Під час голосування на Загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено 
завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі 
питання щодо голосування на Загальних зборах на свій розсуд. 
Інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного річних Загальних 
зборів Товариства, розміщена в мережі Інтернет за адресою власного веб-сайту: http://motor-city.com.ua/news 
Станом на 10 грудня 2019 року - дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення 
Загальних зборів,  загальна кількість простих іменних акцій Товариства становить  86 591 683 штуки, кількість 
голосуючих акцій складає 86 591 683 штуки. 
З документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних зборів, акціонери Товариства 
мають можливість ознайомитись з дати надіслання акціонерам даного повідомлення до дати проведення Загальних 
зборів за адресою та телефоном: 03039, м. Київ, вул. М. Грінченка, будинок 18, офіс Товариства, 3-й поверх, каб. № 
305-306., тел./факс. +380 44 300 10 40 у робочі дні тижня, а в день проведення загальних зборів - також у місці їх 
проведення. 
Посадова особа, відповідальна за ознайомлення акціонерів з матеріалами – Лісайчук Михайло Юрійович. 
Акціонери мають право надавати до Товариства письмові запитання щодо питань, включених до проекту порядку 
денного Загальних зборів та порядку денного Загальних зборів, а Товариство зобов’язане, у встановленому ним 
порядку, надати письмову відповідь до початку проведення Загальних зборів. Строк надання таких письмових 
запитань – з дати отримання акціонером повідомлення про проведення Загальних зборів до дати проведення 
Загальних зборів. 
Порядок денний затверджений рішенням Наглядової ради Товариства, протокол № 09/12/2019 від 09.12.2019 року. 
Зазначеним рішенням Наглядової ради встановлено, що скликання позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ 
«КОМПЛЕКС «ЛИБІДСЬКИЙ», призначених на 30.12.2019 року, вимагається інтересами ПрАТ» КОМПЛЕКС 
«ЛИБІДСЬКИЙ» та повідомлення про скликання позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «КОМПЛЕКС 
«ЛИБІДСЬКИЙ», призначених на 30.12.2019 року, буде здійснюватися не пізніше ніж за 15 днів до дати їх 
проведення. 
 
 

Наглядова рада Товариства 
  


