
 
ДО УВАГИ АКЦІОНЕРІВ 

ПРИВАТНОГО  АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМПЛЕКС «ЛИБІДСЬКИЙ».  
Код ЄДРПОУ: 32768518, місцезнаходження: Україна, 03039,  м. Київ, вул. М. Грінченка, 18.  

Повідомляємо акціонерів Приватного акціонерного товариства «Комплекс «Либідський» (надалі за текстом – 
Товариство) про скликання річних Загальних зборів акціонерів, які відбудуться 28 квітня 2017 року о 11 
год. 00 хв. за адресою: Україна, 03039, м. Київ, вул. М. Грінченка, 18, офіс Товариства, каб. 305-306. 
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах – 24.04.2017р. 
Відповідно до абз. 3 ч. 3 ст. 40 Закону України «Про акціонерні товариства» акціонер, який не зареєструвався, 
не має права брати участь у Загальних зборах. 
 
ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ РАЗОМ З ПРОЕКТОМ РІШЕНЬ ЩОДО КОЖНОГО З ПИТАНЬ, ВКЛЮЧЕНИХ 

ДО ПРОЕКТУ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: 
1. «Про обрання лічильної комісії, голови та секретаря зборів, затвердження регламенту проведення 
зборів, порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування.» 

Проект рішення: 
«Обрати Лічильну комісію в наступному складі: 
Голова Лічильної комісії – Підгірного Ігоря Анатолійовича; 
Члени Лічильної комісії: Куненко-Кунь Тетяну Степанівну, Снігірьову Олену Станіславівну. 
Припинити повноваження обраної лічильної комісії з моменту завершення цих Загальних зборів 

акціонерів Товариства. 
Обрати Головою Загальних зборів – Лісайчука Михайла Юрійовича; 
Обрати Секретарем Загальних зборів – Рябокляча Дмитра Петровича. 
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 2 годин. 
• Підрахунок голосів по кожному питанню – до 15 хв. 
• Можливе оголошення перерви в роботі зборів до наступного дня. 
Бюлетені для голосування та бюлетені для кумулятивного голосування засвідчуються печаткою 

Товариства, шляхом накладання на зворотній стороні кожного бюлетеня». 
 

2. «Про затвердження звіту Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності 
Товариства за 2016 рік, затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2016 рік». 
Проект рішення: «Затвердити звіт Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності 
Товариства за 2016 рік. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності за 2016 рік». 
 
3. «Про затвердження звіту Наглядової ради Товариства за 2016 рік». 
Проект рішення: «Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік». 

4. «Про затвердження звіту Ревізора Товариства за 2016 рік». 
Проект рішення: «Затвердити звіт Ревізора Товариства за 2016 рік». 
 
5. «Про затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за 2016 рік».  
Проект рішення:  «Не проводити розподіл прибутку у зв’язку зі збитковістю Товариства за результатами 
діяльності за 2016 рік. Покриття збитків здійснити за рахунок доходів наступних періодів». 
 
6. «Про затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік». 
Проект рішення: «Затвердити річний звіт Товариства за 2016 рік». 
 
7. «Про припинення повноважень Ревізора Товариства».  
Проект рішення:  «Припинити повноваження Ревізора Товариства». 
 
8. «Про обрання Ревізора Товариства».  
Проект рішення: «Обрати Рвеізором Товариства Сипко Наталю Леонідівну». 
 
9. «Про вчинення Товариством значних правочинів на 2017-2018 роки. Попереднє схвалення значних 
правочинів (із зазначенням характеру правочинів та їх граничної вартості)». 
Проект рішення: «Прийняти рішення про попереднє схвалення значних правочинів на 2017-2018 роки щодо 
цінних паперів, корпоративних прав, нерухомості, робіт та послуг, залучення кредитних коштів, надання і 
отримання позик, видачі інших боргових зобов’язань, розміщення цінних паперів, інших ніж акції, укладання 
договорів іпотеки, застави тощо. Затвердити граничну суму правочинів на рівні 100 000 000,00 грн. (Сто 



мільйонів гривень 00 копійок), що становить більше 50 відсотків вартості активів за даними останньої 
річної фінансової звітності Товариства.». 
 
10. «Про внесення змін до Статуту Товариства та затвердження Статуту в новій редакції, в зв’язку з 
приведення діяльності Товариства у відповідність до вимог Закону України «Про акціонерні 
товариства.». 
Проект рішення: «Внести зміни до Статуту Товариства та затвердити його  у новій редакції. 
Доручити Голові та Секретарю Загальних зборів підписати Статут Товариства у новій редакції. 
Уповноважити Голову Правління Товариства здійснити дії щодо внесення змін до відомостей про юридичну 
особу (Товариство), які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-
підприємців та громадських формувань, а також реєстрації нової редакції Статуту Товариства з правом 
передоручення повноважень третім особам шляхом видачі відповідної довіреності.». 
 

Реєстрація акціонерів та їх представників відбудеться: «28» квітня 2017 року з 10.00 до 10.50 години дня 
за адресою: Україна, 03039, м. Київ, вул. М. Грінченка, 18, 3-й поверх, офіс Товариства, каб. 305-306. 
Для участі у Загальних зборах Товариства необхідно представити: 
Акціонерам – документ, що посвідчує особу (паспорт). Представникам акціонера (акціонерів) – довіреність 
на право участі у Загальних зборах Товариства (оформлену належним чином), а також документ, що 
посвідчує особу (паспорт). 
Отримати довідку, ознайомитися з матеріалами, що виносяться на обговорення Загальних зборів акціонерів 
можна за адресою та телефоном: 03039, м. Київ, вул. М. Грінченка, 18, 3-й поверх, офіс Товариства, каб. 305-
306, тел./ф.: (044) 529-60-84. Посадова особа, відповідальна за ознайомлення акціонерів з матеріалами – 
Підгірний Ігор Анатолійович. 

Наглядова Рада Товариства. 
 


