
П Р О Т О К О Л 
ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ  

ПАТ «Львівський  селекційно-племінний центр» 
 

27 квітня 2017 року                   с. Купче, Буського району 
 

Перелік осіб, що мають право на участь у зборах складено станом на 24 год. 21.04.2017 року, в переліку обліковується  191 
акціонер, що володіє 4 618 360 акціями, що становить 100% від Статутного капіталу Товариства. 

Для визначення кворуму прийнято 3995400 шт голосуючих акцій акцій, що становить 86,51% від Статутного капіталу. 
Відповідно до протоколу реєстраційної комісії, станом на 11.50 год., 05.05.2016 року, на Загальних зборах акціонерів ПАТ 

«Львівський  селекційно-племінний центр» зареєструвалося 3 акціонерів-фізичних осіб, що володіють 3994620 акціями, що 
становить 99,98% від всіх голосуючих акцій Товариства. 

Згідно ст. 41 Закону України “Про акціонерні товариства” Загальні збори акціонерів ПАТ «Львівський  селекційно-
племінний центр» від 27 квітня 2017 року визнаються правомочними і це дозволяє утворити робочі органи зборів та приступити 
до розгляду питань порядку денного. 

 
ПОРЯДОК  ДЕННИЙ : 

1. Обрання Лічильної комісії. 
2. Обрання Голови та секретаря зборів 
3. Звіт виконавчого органу (директора) Товариства про результати фінансово-господарської діяльності за 2016 рік. 
4. Звіт наглядової ради Товариства про результати фінансово-господарської діяльності за 2016 рік 
5. Затвердження рішень Наглядової ради товариства за 2016 роки. 
6. Затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії про результати перевірок фінансово-господарської діяльності за 2016 

рік. 
7. Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) по результатам діяльності Товариства за 2016 рік 
8. Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися протягом 2017 року. 
9. Про зміну типу Товариства за зміну найменування Товариства 
10. Про прийняття нової редакції Статуту товариства та затвердження внутрішніх положень Товариства 
11. Про переобрання Наглядової ради Товариства. 
12. Про переобрання Ревізійної комісії товариства. 

  
 
ПО ПЕРШОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО 
Слухали: Директора ПАТ «Львівський  селекційно-племінний центр», який запропонував обрати лічильну комісію у складі: -
тимчасової лічильної комісії, а саме 2 осіб – Анклевич Б.А., Сало Б.М. 
Вирішили: Обрати Лічильну комісію у складі 2 осіб – Анклевич Б.А., Сало Б.М. 
Рішення прийняте одноголосно. 
Голосували: “ЗА” - 3994620 голосів; “ПРОТИ” - 0 голосів; “УТРИМАЛИСЯ” - 0 голосів. 
 
ПО ДРУГОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО 
Слухали: Директора ПАТ «Львівський  селекційно-племінний центр», який запропонував обрати головою загальних зборів 
Нестора Андрія Євгеновича, секретарем – Висоцький Микола Григорович 
Вирішили: Обрати головою загальних зборів акціонерів Нестора Андрія Євгеновича, секретарем – Висоцький Микола 
Григорович 
Рішення прийняте одноголосно. 
Голосували: “ЗА” - 3994620 голосів; “ПРОТИ” - 0 голосів; “УТРИМАЛИСЯ” - 0 голосів. 
 
ПО ТРЕТЬОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО 
Слухали: Директора ПАТ «Львівський  селекційно-племінний центр», який зачитав звіт про роботу товариства за наслідками за 
2016  року та про результати фінансово-господарської діяльності Товариства. Між акціонерами відбулось обговорення 
заслуханих звітів. Після цього, Директор запропонував затвердити оголошені та заслухані звіти. 
Вирішили: Звіти правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік - затвердити. 
Рішення прийняте одноголосно. 
Голосували: “ЗА” -  3994620 голосів; “ПРОТИ” - 0 голосів; “УТРИМАЛИСЯ” - 0 голосів. 
 
ПО ЧЕТВЕРТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО 
Представника Наглядової ради., який зачитав звіт Наглядової ради, наголосив на основних моментах роботи Наглядової ради у 
2016 році. Зауважень та пропозицій щодо роботи Наглядової ради не надходило, Запропонував затвердити оголошені та 
заслухані звіт Наглядової ради за 2016 рік. 
Вирішили: Звіт Наглядової ради за 2016 рік затвердити. 



Рішення прийняте одноголосно. 
Голосували: “ЗА” – 3994620 голосів; “ПРОТИ” - 0 голосів; “УТРИМАЛИСЯ” - 0 голосів. 
 
ПО П'ЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО 
Слухали: Представника Наглядової ради, який зачитав рішення Наглядової ради, які були прийняті 2016 році 
Після оголошення протоколів та рішень запропонував затвердити оголошені та прийняті рішення Наглядової ради Товариства. 
Вирішили: затвердити оголошені та прийняті рішення Наглядової ради Товариства протягом 2016 року. 
Рішення прийняте одноголосно. 
Голосували: “ЗА” - 3994620 голосів; “ПРОТИ” - 0 голосів; “УТРИМАЛИСЯ” - 0 голосів 
 
ПО ШОСТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО 
Слухали: Голову Ревізійної комісії , який зачитав звіт Ревізійної комісії за наслідками роботи у 2014-2015 роках та висновки 
Ревізійної комісії. Зауважень та пропозицій щодо роботи Ревізійної комісії не надходило, Запропонував затвердити оголошений 
та заслуханий звіт Ревізійної комісії за 2016 рік. 
Вирішили: Звіт Ревізійної комісії за 2016 рік затвердити. 
Рішення прийняте одноголосно. 
Голосували: “ЗА” - 3994620 голосів; “ПРОТИ” - 0 голосів; “УТРИМАЛИСЯ” - 0 голосів. 
 
ПО СЬОМОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО 
Слухали: Директора ПАТ «Львівський селекційно-племінний центр», який повідомив, що результатами господарсько-фінансової 
діяльності Товариства в 2016 року чистого прибутку немає і Товариство закінчило фінансовій різ із збитками. Запропонував 
стосовно порядку розподілу прибутку за результатами господарсько-фінансової діяльності за 2016 рік по причині його 
відсутності рішення зборами не приймати, а збитки, понесені Товариством в результаті господарсько-фінансової діяльності за 
2016 рік, покривати за рахунок прибутків, які планується отримати Товариством в майбутніх періодах. Голова зборів акціонерів 
поставив цю пропозицію на голосування. 
Вирішили: Затвердити запропонований порядок розподілу прибутку та покриття збитків. 
Рішення прийняте одноголосно. 
Голосували: “ЗА” - 3994620 голосів; “ПРОТИ” - 0 голосів; “УТРИМАЛИСЯ” - 0 голосів. 
 
ПО ВОСЬМОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО 
Слухали: Директора ПАТ «Львівський селекційно-племінний центр», який повідомив, що протягом 2017 року Товариством не 
планується здійснювати значних правочинів та відповідно запропонував зняти дане питання з голосування 
Вирішили: Зняти дане питання з голосування, рішення по ньому не приймати. 
Рішення прийняте одноголосно. 
Голосували: “ЗА” - 3994620 голосів; “ПРОТИ” - 0 голосів; “УТРИМАЛИСЯ” - 0 голосів. 
 
ПО ДЕВ'ЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО 
Слухали: Директора ПАТ «Львівський селекційно-племінний центр», який повідомив, що на даний час Товариство не має 
фінансової можливості здійснювати всі передбачувані дії по зміні типу товариства, тому запропонував, дане рішення не 
приймати, зняти з голосування та перенести на розгляд наступних загальних зборів акціонерів 
Вирішили: Зняти дане питання з голосування, рішення по ньому не приймати. 
Рішення прийняте одноголосно. 
Голосували: “ЗА” - 3994620 голосів; “ПРОТИ” - 0 голосів; “УТРИМАЛИСЯ” - 0 голосів. 
 
ПО ДЕСЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО 
Слухали: Директора ПАТ «Львівський селекційно-племінний центр», який повідомив, що так як рішення про зміну типу 
Товариства не прийнято, то і немає необхідності приймати нову редакцію Статуту Товариства. Запропонував зняти дане 
питання з голосування. 
Вирішили: Зняти дане питання з голосування, рішення по ньому не приймати. 
Рішення прийняте одноголосно. 
Голосували: “ЗА” - 3994620 голосів; “ПРОТИ” - 0 голосів; “УТРИМАЛИСЯ” - 0 голосів. 
 
ПО ОДИНАДЦЯТОМУ ПИТАННІ ПОРЯДКУ ДЕННОГО 
Слухали: Директора ПАТ «Львівський селекційно-племінний центр», який повідомив, що так як не приймалось рішення про зміну 
типу товариства та нова редакція Статуту Товариства – немає необхідності переобирати Наглядову раду Товариства. 
Запропонував зняти питання з голосування. 
Вирішили: Зняти дане питання з голосування, рішення по ньому не приймати. 
Рішення прийняте одноголосно. 
Голосували: “ЗА” - 3994620 голосів; “ПРОТИ” - 0 голосів; “УТРИМАЛИСЯ” - 0 голосів. 
 
 



 
ПО ДВАНАДЦЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО 
Слухали: Директора ПАТ «Львівський селекційно-племінний центр», який повідомив, що так як не приймалось рішення про зміну 
типу товариства та нова редакція Статуту Товариства – немає необхідності переобирати Ревізійну комісію Товариства. 
Запропонував зняти питання з голосування. 
Вирішили: Зняти дане питання з голосування, рішення по ньому не приймати. 
Рішення прийняте одноголосно. 
Голосували: “ЗА” - 3994620 голосів; “ПРОТИ” - 0 голосів; “УТРИМАЛИСЯ” - 0 голосів. 
 
 
 
Голова Загальних зборів                                                              Нестор А.Є. 
 
 
 
Секретар Загальних зборів                                                          Висоцький М.Г. 
 


