ПРОТОКОЛ №19/01-17
Загальних Зборів Учасників
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
’’КОМФОРТБУДШВЕСТ"
(далі по тексту - ’’Товариство")
ідентифікаційний код юридичної особи 38418802

м. Київ

"19" січня 2017 року

Присутній учасник:
1. Громадянин України Шевчук Геннадііі Якович, 12 січня 1971 року
народження, паспорт серія
АА №810739, виданий Немирівським РВ
УМВС України у Вінницькій області 27 липня 1998 року, зареєстрований
за адресою: Україна, Вінницька область, Немнрівський район, село Кірово,
реєстраційний номер облікової картки платника податків 2594410497 учасник, який володіє 100% Статутного капіталу Товариства і має
відповідно 100 % (сто) відсотків голосів.
Кворум витримано, Загальні Збори Учасників Товариства
повноважні до прийняття рішень з усіх питань порядку денного.
Порядок денний:
1. Звільнення Липчака Володимира Володимировича з посади
Директора Товариства.
2. Призначення Борулько Сергія Васильовича на посаду Директора
Товариства.
3. Призначення відповідальної особи за проведення державної
реєстрації змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в
Єдиному державному реєстрі юридичних . осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань.
З питань порядку денного Загальні Збори Учасників вирішили:
]. Звільнити Липчака Володимира Володимировича з посади
Директора Товариства з " 19" січня 2017 року.
2. Призначити Борулько Сергія Васильовича (реєстраційний номер
облікової картки платника податків 2187011374) на посаду Директора
Товариства з "20" січня 2017 року.
3. Доручити Директору Товариства провести державну реєстрацію
змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному
державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та
1

громадських формувань, з правом передоручення повноважень третім
особам.
Рішення прийняті одноголосно «за», «проти» - немає, «утримались» немає.
Питання порядку денного вичерпано. Збори оголошено закритими.
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Місто Немирів Вінницької області, Україна. Дев ’ятнадцятого
січня дві тисячі сімнадцятого року.
Д Науменко В.В., приватний нотаріус Немирівського районного .
нотаріального округу засвідчую справжність підпису гр. Шевчука
Геннадія Яковича , який зроблено у моїй присутності.
Особу гр. Шевчука Геннадія Яковича, який підписав документ, \
встановлено, дієздатність перевірено.
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Зареєстрш^^Щ’т ^ т р і за № 51.
Справлено пла.

акону України “ Про нотаріат “

