
Приватне акціонерне товариство «ЛПГ»  
(код ЄДРПОУ 24574384, адреса місцезнаходження: 02121, м. Київ, вул. Горлівська, 220), 
повідомляє про проведення позачергових загальних зборів акціонерів Товариства, які відбудуться 
22 лютого 2021 року, за адресою: 01103, м. Київ, вул. М. Бойчука, 25-А, офіс 5. Реєстрація 
акціонерів відбудеться з 9.00 до 12.00 години в той же день за місцем проведення зборів. Початок 
зборів о 12.00 годині.  

 
 Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у зборах, 16 лютого 2021 року. 

 
Порядок денний (перелік питань які виносяться на голосування): 

1. Обрання членів лічильної комісії загальних зборів акціонерів. Прийняття рішення про 
припинення повноважень лічильної комісії. 
Проект рішення: обрати лічильну комісію у складі: Пулинець С.В. (голова комісії), 
Каплін Т.В. (член комісії).  Повноваження лічильної комісії вважати припиненими після 
виконання покладених на неї обов’язків в повному обсязі.  
 

2. Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів.  
 Проект рішення: обрати головою загальних зборів акціонерів Воропая Г.М., обрати 
секретарем загальних зборів акціонерів  Пасюрківську В.В.. 
  

3.  Про необхідність прийняти участь Приватному акціонерному товариству «ЛПГ» в 
якості засновника (учасника) нової юридичної особи, а саме ТОВ «КОЛАК ЕНЕРДЖІ 
АФРИКА». 
Проект рішення:  прийняти участь у створенні нової юридичної особи (резидента 
України) Товариства з обмеженою відповідальністю «КОЛАК ЕНЕРДЖІ АФРИКА» в 
якості засновника (учасника) з часткою у статутному капіталі нового товариства 
визначеної на розсуд генерального директора ПрАТ «ЛПГ». 
  

4.  Про надання повноважень генеральному директору ПрАТ «ЛПГ» Воропай Григорію 
Марковичу діяти від імені та в інтересах ПрАТ «ЛПГ» з усіма правами наданими як 
засновнику(учаснику) нової юридичної особи згідно чинного законодавства України, в 
тому числі: приймати участь у загальних зборах учасників, виносити питання на 
порядок денний таких зборів,  голосувати з питань порядку денного зборів, 
підписувати протокол та статут у редакції яка затверджена за результатами проведення 
таких зборів, з подальшим нотаріальним посвідченням таких документів.  
Проект рішення:   уповноважити  генерального директора ПрАТ «ЛПГ» Воропай Григорія 
Марковича діяти від імені та в інтересах ПрАТ «ЛПГ» з усіма правами наданими як 
засновнику(учаснику) нової юридичної особи згідно чинного законодавства України, в тому 
числі: приймати участь у загальних зборах учасників, виносити питання на порядок денний 
таких зборів,  голосувати з питань порядку денного зборів, підписувати протокол та статут у 
редакції яка затверджена за результатами проведення таких зборів, з подальшим нотаріальним 
посвідченням таких документів.  

   
З матеріалами під час підготовки до загальних зборів та документами, необхідними для 

прийняття рішень з питань порядку денного, та проектами рішень з питань, що виносяться на 
голосування, а також внесення пропозицій щодо питань порядку денного та проектів рішень до 
них, звертатися за місцезнаходженням товариства: 01103, м. Київ, вул. М. Бойчука, 25-А, офіс 5, у 
робочі дні з 10.00 до 15.00 та в день проведення зборів за місцем проведення зборів (до початку 
зборів) у відповідальної особи – юрисконсульта Пасюрківської В.В.. 

З детальною інформацією, стосовно оформлення, подання пропозицій та інших прав, 
наданих акціонерам після отримання повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів в 
строк до дати проведення загальних зборів, акціонери можуть ознайомитись в статтях 36 та 38 
Закону України «Про акціонерні товариства», а також звернутись до Товариства для уточнення 
інформації. 

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектами рішень щодо 
кожного з питань, включених до порядку денного загальних зборів: www.lpg.com.ua 

http://www.lpg.com.ua


Для участі у зборах акціонери повинні мати документи, що підтверджують їх особу, 
представники акціонерів повинні мати також довіреність на право представляти інтереси 
акціонерів. Довідки за тел. (044) ) 285-06-10  ПрАТ «ЛПГ». 

 
 
Генеральний директор товариства                                                       Г.М. Воропай. 

                                                                  
 

 
 


