
ПРОТОКОЛ    №1 
чергових  загальних  зборів  акціонерів приватного  акціонерного  товариства 

«Буський  Агротехсервіс» 
 
                Львівська  обл. м.Буськ, вул. Січових  Стрілців- 6, 

                    Одиннадцятого квітня дві тисячі  сімнадцятого року.     

 
Перелік осіб, що мають право на участь у зборах складено станом на 24 год. 05 квітня 2017 

року. В переліку обліковується 68 фізична особа, що володіє 1276145 акціями, що становить 

100% від Статутного капіталу Товариства. 

Розпочав  чергові Загальні  збори акціонерів приватного акціонерного товариства «Буський 

Агротехсервіс» Директор Грабович  Роман Степанович, який повідомив,що реєстрація акціонерів 

закінчена і надав слово голові реєстраційної комісії  Грабовичу  Р.С. 

Голова реєстраційної комісії  Грабович Р.С., доповів зборам, що  станом на 11 квітня 2017 

року Статутний капітал ПрАТ «Буський Агротехсервіс» становить 319036,25 грн., який  

розподілений на 1276145 шт. простих імених акцій номінальною  вартістю 0,25 грн. 

У переліку власних іменних цінних паперів ПрАТ «Буський Агротехсервіс» зареєстровано 

68 фізична особа, які  володіє 1276145 акціями,  що становить 100%  від статутного капіталу  

Товариства. 

        Станом на 11.00 год.11 квітня 2017 року  на чергових загальних  зборах  акціонерів 

зареєструвалось  6 фізичних  осіб,  які володіють 1151265 акцій , що становить 90,214278 % від 

статутного капіталу Товариства. .  Згідно  ст. 41 Закону  України «Про акціонерні товариства»  

загальні збори акціонерів вважаються правомочними. (Протокол  реєстраційної комісії чергових 

Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Буський Агротехсервіс»  складений 11 квітня 2016 року та 

підписаний головою реєстраційної комісії  ГрабовичР.С додається.)  

               Керуючись ст.. 41 Закону України «Акціонерні товариства» та п. 9,7 .Статуту  

приватного акціонерного товариства «Буський Агротехсервіс»  Директор товариства  Грабович 

Роман Степанович оголосив збори відкритими та правомочними  вирішувати питання віднесені 

до порядку денного. 

             ПОРЯДОК ДЕННИЙ     

Чергових Загальних зборів ПрАТ  «Буський  Агротехсервіс» 

1. Обрання  Лічильної  комісії Загальних зборів акціонерів Товариства. 

2.  Обрання Голови та  Секретаря Загальних  зборів акціонерів Товариства. 

3.  Звіт Виконавчого органу (Директора) Товариства про фінансово-господарську діяльність 

Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду. 

4.   Звіт   Ревізійної комісії Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками його 

розгляду. 

5.   Звіт   Наглядової  Ради  Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками його 

розгляду. 



6.   Затвердження Річного звіту та Балансу Товариства за 2016 рік. 

7.   Затвердження порядку розподілу прибутків Товариства,   про  виплату дивідендів. 

  

 

      По першому  питанню порядку денного виступив голова Наглядової Ради та повідомив, що 

необхідно обрати лічильну комісію та запропонував обрати лічильну комісію у складі: 

           1.  Семенів  Б.С.   

                2.  Олійник  М.В.    

                3.   Левків  В.Г.       

     ЗА  -  6  фізичних осіб ( 1151265) голосів   - 100% зареєстрованих голосів. 

Проти  -  немає. 

Утрималось -  немає. 

Рішення прийнято одноголосно. Підрахунок голосів проводив  Голова  Наглядової Ради. 

Голосування проводиться відкрито за принципом 1 ( одна ) акція 1 ( один ) голос. 

      По другому питанню порядку денного виступив Голова Наглядової Ради та повідомив, що  

згідно п.9.8  Статуту Товариства головує на зборах Голова  Наглядової Ради -  Баворовський 

Олександр Ярославович та запропонував для ведення зборів: 

     -  обрати  секретарем  зборів – головного бухгалтера  Товариства  Сервило Галину Петрівну. 
 ЗА  -  6  фізичних осіб( 1151265) голосів   - 100% зареєстрованих голосів. 
Проти  -  немає. 
Утрималось -  немає. 
Рішення прийнято одноголосно. 
     По третьому  питанню порядку денного доповів Директор ПрАТ «Буський  Агротехсервіс»  
Грабович Р.С.  Звіт Виконавчого органу (Директора)  Товариства про фінансово-господарську  
діяльність 2016рік  додається. 
Голова Наглядової Ради Баворовський О.Я.  запропонував  Загальним зборам затвердити звіт   
Виконавчого органу (Директора)  ПрАТ «Буський  Агротехсервіс»  про результати діяльності за 
2016 рік. 
За -  6 фізичних осіб ( 1151265) голосів  -  100%  зареєстрованих  голосів. 
Проти             -      немає. 
Утрималось   -      немає. 
Рішення прийнято: - одноголосно. 
Вирішили:  -   Затвердити звіт Виконавчого органу( Директора) ПрАТ «Буський  Агротехсервіс»  
про  результати  діяльності  за 2016рік. 
По  четвертому  питанню порядку денного  доповів Голова Ревізійної  комісії   
ПрАТ «Буський  Агротехсервіс»  Баворовська Т.Ю. Звіт  про роботу Ревізійної  комісії 
Товариства за 2016 рік додається. Голова Наглядової Ради Баворовський О.Я.  запропонував 
Загальним зборам  затвердити  звіт  про роботу Ревізійної комісії Товариства за 2016 рік. 
За   - 6  фізичних осіб  ( 1151265 ) голосів  - 100% зареєстрованих  голосів. 
Проти       -  немає. 
Утрималось -  немає. 
Рішення  прийнято : - одноголосно. 
Вирішили: 
Затвердити Звіт  про роботу Ревізійної комісії  Товариства за 2016 рік. 
   По  п’ятому  питанню порядку денного доповів Голова Наглядової  Ради  ПрАТ «Буський  
Агротехсервіс» Баворовський О.Я. Звіт про роботу Наглядової Ради Товариства  за 2016 рік 
додається. 



Акціонер Баран В.А. запропонував Загальним зборам  затвердити Звіт про роботу Наглядової 
Ради Товариства за 2016рік. 
   За   -  6 фізичних  осіб ( 1151265 ) голосів – 100% зареєстрованих голосів. 
   Проти  -   немає. 
   Утрималось   -  немає. 
Рішення  прийнято: - одноголосно. 
Вирішили   -  Затвердити  Звіт про роботу Наглядової  Ради Товариства за 2016 рік. 
 
По шостому питанню порядку денного доповіла  головний бухгалтер  Сервило Г.П. річний звіт та 

баланс Товариства ПрАТ  «Буський  Агротехсервіс» додається.   Голова Наглядової Ради  

Баворовський О.Я. запропонував Загальним зборам товариства затвердити річний звіт та баланс 

Товариства  ПрАТ «Буський  Агротехсервіс»  за 2016рік. 

 За   -  6 фізичних  осіб( 1151265) голосів  - 100% зареєстрованих голосів. 

   Проти  -     немає. 

   Утрималось   -   немає. 

Рішення  прийнято: - одноголосно.   

Вирішили:  Затвердити річний звіт та баланс Товариства ПрАТ «Буський  Агротехсервіс» за 

2016р.  

    По  сьомому питанню порядку денного  доповів Голова Наглядової Ради Товариства 

Баворовський  О.Я, який запропонував: 

1. Збитки Товариства покривати за  рахунок прибутків майбутніх  періодів. 

2. Дивіденти не виплачувати. 

     За   -    6  фізичних осіб (1151265 ) голосів – 100% зареєстрованих  голосів. 

      Проти     -  немає. 

      Утрималось   -   немає. 

Рішення  прийнято: - одноголосно. 

Вирішили:   

1. Збитки  Товариства покривати за рахунок  прибутків майбутніх  періодів. 

2. Дивіденди  не виплачувати. 

 

 

                 Голова  зборів                                         Баворовський О.Я. 

                Секретар  зборів                                       Сервило Г.П. 
 
               . 
 
 
 
 


