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ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СОФТСЕРВ-
КОНСАЛТИНГ»(місцезнаходження:79053, м. Львів, вул. Володимира Великого, буд.52, код за ЄДРПОУ: 
30918783), власник домінуючого контрольного пакета акцій надає наступне 

 
ПОВІДОМЛЕННЯ 

Про намір скористатися правами, передбаченими статтею 65-2  
Закону України «Про акціонерні товариства» щодо обов’язкового продажу простих іменних акцій Приватного 

акціонерного товариства «Львівський проектний інститут» (код ЄДРПОУ 00300937) 
 

1 Кількість акцій товариства, що 
належать особі та її афілійованим 
особам  станом на  04.06.2017 року 
(дата набуття чинності Закону «Про 
внесення змін до деяких законодавчих 
актів України щодо підвищення рівня 
корпоративного управління  в 
акціонерних товариствах») 

Заявник: Товариство з обмеженою відповідальністю 
«СОФТСЕРВ-КОНСАЛТИНГ» 
(ЄДРПОУ: 30918783, місцезнаходження:79053, м. Львів, вул. 
Володимира Великого, будинок 52)  
Пряме володіння – 12 441 152 (дванадцять мільйонів чотириста сорок 
одна тисяча сто п’ятдесят дві)шт., 
 
Опосередковане володіння через афілійовану особу 
Товариство з обмеженою відповідальністю «СОФТСЕРВ» -
54 511 (п’ятдесят чотири тисячі п’ятсот одинадцять)шт., 
 
Всього – 12 495 663 (дванадцять мільйонів чотириста дев’яносто 
п’ять тисяч шістсот шістдесят три)шт. 
 

2 структуру власності особи та її 
афілійованих осіб (якщо станом на дату 
повідомлення афілійованим особам 
належали акції товариства) 

Додається  

3 найвища ціна акції, за якою власник 
домінуючого контрольного пакета, його 
афілійовані особи прямо або 
опосередковано здійснили придбання 
акцій після набрання чинності Закону 
України «Про внесення змін до деяких 
законодавчих актів України щодо 
підвищення рівня корпоративного 
управління в акціонерних товариствах» 

 
Власник домінуючого контрольного пакета акцій та його афілійовані 
особи не придбавали акції  товариства після набрання чинності Закону 
України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України 
щодо підвищення рівня корпоративного управління в акціонерних 
товариствах» 
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Структура власності 
осіб, що набули право власності на домінуючий контрольний пакет акцій акціонерного товариства, та їх афілійованих осіб (якщо 

станом на дату повідомлення афілійованим особам належали акції товариства) станом 07.02.2019р. 
 

 
N  

 
Прізвище, ім'я та 

по батькові 
фізичної особи 

або повне 
найменування 

юридичної особи 

 
Тип 

особи 

 
Тип участі у 

набутті 
домінуючого 
контрольного 
пакета акцій 

 
Участь особи в товаристві, % 

 
Кінцевий 

бенефіціарний власник 
(контролер) особи (для 

юридичних осіб) 

 
Кількість 

акцій 
товариства, 

що належали 
третім особам 

до набуття 
особою 

домінуючого 
контрольного 
пакета акцій 
товариства 

пряма опосередк
ована 

сукупна  
  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. 

Товариство з 
обмеженою 
відповідальністю  
«СОФТСЕРВ-
КОНСАЛТИНГ» 
(ЄДРПОУ: 
30918783) 

ЮО 1 

98,739301% 0,432626
% 

99,171927% Кицмей Тарас 
Володимирович(Украї
на, м. Львів) 

 0 

2. 

Товариство з 
обмеженою 
відповідальністю  
«СОФТСЕРВ» 
(ЄДРПОУ: 
20787166) 

ЮО 3 

0,432626% 98,739301
% 

99,171927% Кицмей Тарас 
Володимирович(Украї
на, м. Львів) 0 

         
 

Особа, що вказана нижче підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомленні, та 
визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства. 
 
 
Директор 
ТЗОВ «СОФТСЕРВ-КОНСАЛТИНГ» ______________________Стогній Ю.Ф. 
 
М.П. 

 
 


