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Загальні зауваження 

 
 Контрольна (самостійна) робота передбачає залучення студента до участі у навчально-

практичних проектах «ЧЕБУРГЕН», або «ЗЕРО» і виконується у жанрі позовної заяви, заяви про 

забезпечення позовних вимог та відзиву1 на позов. Проект «ЧЕБУРГЕН» пов’язаний з ТОВ, 

проект «ЗЕРО» – з ПрАТ. 

Кожний із зазначених проектів містить фабули судових справ, які відповідають 

п’ятнадцяти варіантам (вісім – у проекті «ЧЕБУРГЕН», сім – у проекті «ЗЕРО»). Фабула кожної 

судової справи складається із загальних умов завдання, що є спільними для всіх варіантів 

відповідного проекту (за винятком умови щодо розподілу часток у статутному капіталі ТОВ 

«ЧЕБУРГЕН» у проекті «ЧЕБУРГЕН»), можливо – додаткових умов завдання, та, власне, самого 

завдання, яке розрізняється залежно від варіанту. Первинна документація справ, тобто – статути, 

договори, баланси, листи, протоколи зборів та інше (далі – документи) надаються викладачем і 

базуються на матеріалах наступного джерела: Смітюх А. В. Корпоративне право України. 

Практикум: навчальний посібник – К.: Істина, 2011. – 182 с. Фабули справ та документи складені 

за мотивами реальних документів та подій: вони втілюють поширену ситуацію корпоративного 

конфлікту у ТОВ або ПрАТ, де учасники, що конфліктують, подають одне до одного та/або до 

товариства низку позовів, щодо яких можливі двозначні правові оцінки. Використані документи 

не слід сприймати, як зразкові, вони, у більшості, відображують середній рівень підготовки 

юридичної документації. Деякі документи складені завідомо недбало.  

 Усі адреси, назви та найменування, що використовуються у завданні, є вигаданими, будь-

які співпадіння є випадковими. Так само, шиншила золота (Chinchilla Aurea), яка згадуються у 

завданні проекту «ЧЕБУРГЕН», є вигаданим видом тварин, що не існує.  

Позовні заяви, заяви про забезпечення позовних вимог та відзиви оформлюються із 

суворим додержанням норм процесуального закону, згідно якого вони мають бути подані за 

підвідомчістю. При складанні позову та відзиву слід керуватися лише документами, що додаються 

та розрізняти відомості зазначені у фабулі та підтверджені доказами, і відомості, не підтверджені 

документально. Бездоказові відомості слід розуміти як певну „оперативну” інформацію, надану 

для кращого розуміння ситуації, що склалася. 

Складаючи позови та відзиви можна використовувати всі документи. При цьому слід 

пам’ятати, що у реальній ситуації частина документів, що додаються, у позивача відсутня, отже, 

з’явиться у справі лише після витребування їх судом, або добровільного надання їх відповідачем. 

Через це позови, що мають бути складені за більшістю варіантів були би неповними через брак 

документів та підлягали би уточненню та доповненню після отримання відзиву відповідача та 

витребуваних судом документів.  

Якщо буде подано декілька тотожних робіт, або робіт, що містимуть тотожні фргаменти, 

до уваги прийматиметься лише перша з отриманих робіт. Складаючи відзив на позовну заяву, 

зазначати номер справи, як №45/424-09-10000. Робота виконується протягом семестру. Рівень 

виконання роботи засвідчує, фактично, ступінь готовності студента до дій у типових ситуаціях 

гострого корпоративного конфлікту у товаристві з обмеженою відповідальністю, або – у 

приватному акціонерному товаристві.  

 

ВАРІАНТИ: 

Проект «ЧЕБУРГЕН» 

1 варіант – студенти, чиї прізвища починаються на літери А-Б; 

2 варіант – студенти, чиї прізвища починаються на літери Д-Ж; 

3 варіант – студенти, чиї прізвища починаються на літери Л; 

4 варіант – студенти, чиї прізвища починаються на літеру М; 

5 варіант – студенти, чиї прізвища починаються на літери Р; 

6 варіант – студенти, чиї прізвища починаються на літеру С; 

7 варіант – студенти, чиї прізвища починаються на літери Т; 

8 варіант – студенти, чиї прізвища починаються на літери Ц-Ш. 

 
1 Або заперечення, якщо процесуальний закон, що застосовується згідно правил підвідомчості передбачає 

подання не відзиву на позов, а заперечень. 
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Проект «ЗЕРО» 

1 варіант – студенти, чиї прізвища починаються на літеру В; 

2 варіант – студенти, чиї прізвища починаються на літеру Г; 

3 варіант – студенти, чиї прізвища починаються на літери З-К; 

4 варіант – студенти, чиї прізвища починаються на літери Н-О; 

5 варіант – студенти, чиї прізвища починаються на літери П; 

6 варіант – студенти, чиї прізвища починаються на літери У-Х; 

7 варіант – студенти, чиї прізвища починаються на літери Щ-Я. 

 

ПРОЕКТ «ЧЕБУРГЕН» 
 

ЗАГАЛЬНІ УМОВИ ЗАВДАННЯ: 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЧЕБУРГЕН» утворене трьома 

громадянами України: Чепчеком Дмитром Петровичем, Буряком Євгеном Євгеновичем та 

Генделиком Орестом Юхимовичем. 

Генделик О. Ю., який є зоологом – відомим спеціалістом по гризунам під час експедиції до 

Тибету відкрив новий вид шиншили – золоту шиншилу, хутро якої краще від хутра шиншил з 

Південної Америки, та яка дуже швидко розмножується. 

 При утворенні ТОВ «ЧЕБУРГЕН» частки у статутному фонді було розподілено таким чином 

(п. 5.3. Статуту ТОВ «ЧЕБУРГЕН»): 

 

 Для Варіантів 1, 7: 

 

Учасник Вид внеску Частка  

(гривні) 

Частка 

(відсотки) 

Чепчек Дмитро Петрович  Грошові кошти 31 000 грн 

(тридцять одна тисяча гривень 00 коп) 

31 % 

Буряк Євген Євгенович  Грошові кошти 31 000 грн 

(тридцять одна тисяча гривень 00 коп) 

31 % 

Генделик Орест Юхимович Живі тварини  38 000 грн 

(тридцять вісім тисяч гривень 00 коп) 

 

38% 

 

ВСЬОГО: 

 

 

100 000 грн. 

(сто тисяч гривень 00 коп) 

 

 

100 % 

  

 

Для Варіантів 2, 3, 4, 5, 6, 8: 
 

Учасник Вид внеску Частка  

(гривні) 

Частка 

(відсотки) 

Чепчек Дмитро Петрович  Грошові кошти 27 000 грн 

(двадцять сім тисяч гривень 00 коп) 

27 % 

Буряк Євген Євгенович  Грошові кошти 27 000 грн 

(двадцять сім тисяч гривень 00 коп) 

27 % 

Генделик Орест Юхимович Живі тварини  46 000 грн 

(сорок шість тисяч гривень 00 коп) 

46% 

 

ВСЬОГО: 

 

 

100 000 грн. 

(сто тисяч гривень 00 коп) 

 

100 % 
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 Майновим внеском Учасника Генделика Ореста Юхимовича стали 4 (чотири) живі тварини 

– золоті шиншили (Chinchilla Aurea) – два самці та дві самиці репродуктивногво віку (п. 5.3.1. 

статуту). 

 Предметом діяльності Товариства було розведення золотих шиншил, виробництво хутра, 

одягу, головних уборів, взуття з хутра золотих шиншил, торгівля цими товарами. 

 ТОВ «ЧЕБУРГЕН» стало першим в Україні та у світі підприємством, що розводить золотих 

шиншил.  

 Директором ТОВ «ЧЕБУРГЕН» було призначено Генделика О. Ю. 

 За роки діяльності ТОВ «ЧЕБУРГЕН» придбало у м. Кодима Одеської області 2 комплекси 

будівель, де заснувало звероферми №1та №2 та вийшло на міжнародні ринки із свою продукцією. 

 Утім, незабаром між учасниками (Генделик О. Ю. з одного боку, Чепчек Д. П., Буряк Є. Є. 

з іншого боку) виник корпоративний конфлікт. 

 

 ВАРІАНТ 1 

 Додаткові умови завдання: 

 Буряк Є. Є., як голова ТОВ «ЧЕБУРГЕН», скликав загальні збори учасників, та повідомив 

про це інших учасників. 

 У свою чергу, Генделик О. Ю., діючи як директор ТОВ «ЧЕБУРГЕН» продав без згоди 

інших учасників важливу нерухомість – комплекс будівель звероферми №1 на користь ТОВ 

«БЄЛКА І СТРЄЛКА». 

 Родич Генделика О. Ю. став єдиним учасником ТОВ «МАНГУСТ», яке є другим в Україні 

та у світі підприємством, що розводить золотих шиншил. 

 ТОВ «МАНГУСТ» придбало комплекс будівель звероферми №1 в ТОВ «БЄЛКА І 

СТРЄЛКА» за договором купівлі-продажу. 

 Генделик О. Ю. на загальні збори учасників ТОВ «ЧЕБУРГЕН», скликані Буряком Є. Є. як 

головою товариства, не з'явився. Інші учасники на загальних зборах прийняли рішення про 

виключення Генделика О. Ю. з ТОВ «ЧЕБУРГЕН», затвердили зміни до статуту товариства, 

переобрали директора та прийняли рішення оскаржувати договори купівлі-продажу звероферми 

№1 на користь ТОВ «БЄЛКА І СТРЄЛКА» та на користь ТОВ «МАНГУСТ» у суді. 

 ЗАВДАННЯ: 

 Від імені Генделика О. Ю. скласти: позовну заяву до ТОВ «ЧЕБУРГЕН» та відповідного 

державного реєстратора (інші учасники Товариства – треті особи на стороні відповідача) про 

визнання права власності на частку у статутному капіталі та корпоративних прав на ТОВ 

«ЧЕБУРГЕН», визнання недійсними зазначених вище рішень загальних зборів учасників ТОВ 

«ЧЕБУРГЕН», оформлених протоколом загальних зборів учасників ТОВ «ЧЕБУРГЕН», визнання 

недійсними змін до статуту товариства; заяву про таке забезпечення позову, яке дозволить 

Генделику О. Ю. продовжувати виконувати обовязки директора ТОВ «ЧЕБУРГЕН» та 

унеможливить державну реєстрацію змін до статуту товариства протягом розгляду справи у суді. 

 Позов датувати 1 вересня поточного року. 

 Від імені ТОВ «ЧЕБУРГЕН» скласти відзив на позовну заяву Генделика О. Ю., за підписом 

Чепчека Д. П. як новообраного директора ТОВ «ЧЕБУРГЕН». 

 Відзив на позов датувати 10 вересня поточного року. 
 

 ВАРІАНТ 2 

 Додаткові умови завдання: 

 Дивись додаткові умови Варіанту 1. Також, державний реєстратор відмовився здійснити 

державну реєстрацію змін до статуту ТОВ «ЧЕБУРГЕН» та вносити зміни до Єдиного реєстру 

стосовно нового директора та пояснив, що може зробити це лише на підставі рішення суду. 

Чепчек Д. П. та Буряк Є. Є. погодилися з думкою державного реєстратора. 

 ЗАВДАННЯ: 

 Від імені Буряка Є. Є. та Чепчека Д. П., як співпозивачів, скласти: позовну заяву до 

Генделика О. Ю. (ТОВ «ЧЕБУРГЕН» – третя особа на стороні співпозивачів), про припинення 

корпоративних прав Генделика О. Ю. як учасника ТОВ «ЧЕБУРГЕН» та про виключення 

Гендерика О. Ю. з ТОВ «ЧЕБУРГЕН»; заяву про таке забезпечення позову, яке унеможливить 

відчуження Генделиком О. Ю. як директором ТОВ «ЧЕБУРГЕН» важливої нерухомості 

товариства, яка ще залишається у його розпорядженні, протягом розгляду справи у суді. 

 Позов датувати 1 вересня поточного року. 
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 Від імені Генделика О. Ю. скласти відзив на позовну заяву Буряка Є. Є. та Чепчека Д. П. 

 Відзив на позов датувати 10 вересня поточного року. 
 

 ВАРІАНТ 3 

 Додаткові умови завдання: 

 Дивись додаткові умови Варіанту 1 та Варіанту 2. 

 ЗАВДАННЯ: 

 Від імені Буряка Є. Є. та Чепчека Д. П., як співпозивачів, скласти: позовну заяву до 

ТОВ «ЧЕБУРГЕН», ТОВ «БЄЛКА І СТРЄЛКА», ТОВ «МАНГУСТ» про визнання недійсними 

договорів купівлі-продажу комплексу будівель звероферми №1; заяву про таке забезпечення 

позову, яке унеможливить відчуження спірної нерухомості третім особам протягом розгляду 

справи у суді. 

 Позов датувати 1 вересня поточного року. 

 Від імені ТОВ «БЄЛКА І СТРЄЛКА» скласти відзив на позовну заяву Буряка Є. Є. та 

Чепчека Д. П. 

 Відзив на позов датувати 10 вересня поточного року. 

 

 ВАРІАНТ 4 

 Додаткові умови завдання: 

 Дивись додаткові умови Варіанту 1 та Варіанту 2. 

 ЗАВДАННЯ: 

 Від імені Буряка Є. Є., як представника ТОВ «ЧЕБУРГЕН» скласти: позовну заяву до 

Генделика О. Ю. про стягнення з нього суми збитків, завданих ним як посадовою особою ТОВ 

«ЧЕБУРГЕН»; заяву про таке забезпечення позову, яке забезпечить можливість стягнення з 

Генделика О. Ю. заявленої суми. 

 Позов датувати 1 вересня поточного року. 

 Від імені Генделика О. Ю. скласти відзив на позовну заяву ТОВ «ЧЕБУРГЕН», подану 

Буряком Є. Є. як представником товариства. 

 Відзив на позов датувати 10 вересня поточного року. 

 

 ВАРІАНТ 5 

 Додаткові умови завдання: 

 Дивись додаткові умови Варіанту 1 та Варіанту 2. Також, Генделик О. Ю. продав свою 

частку у статутному капіталі Товариства іншій особі – Трандафілову Євгену Аркадійовичу. 

 ЗАВДАННЯ: 

 Від імені імені Буряка Є. Є. та Чепчека Д. П., як співпозивачів, скласти: позовну заяву до 

Генделика О. Ю. та Трандафілова Є. А. (ТОВ «ЧЕБУРГЕН» – третя особа на стороні 

співпозивачів), про визнання недійсним договору купівлі-продажу частки; заяву про таке 

забезпечення позову, яке унеможливить Трандафілову Є. А. вчинення будь-яких дій щодо 

придбаної частки протягом розгляду справи у суді. 

 Позов датувати 15 вересня поточного року. 

 Від імені Генделика О. Ю. скласти відзив на позовну заяву Буряка Є. Є. та Чепчека Д. П. 

 Відзив на позов датувати 25 вересня поточного року. 

 

 ВАРІАНТ 6 

 Додаткові умови завдання: 

 Дивись додаткові умови Варіанту 1, Варіанту 2 та Варіанту 5. 

 ЗАВДАННЯ: 

 Від імені імені Буряка Є. Є. та Чепчека Д. П., як співпозивачів, скласти: позовну заяву до 

Генделика О. Ю. (ТОВ «ЧЕБУРГЕН» та Трандафілов Є. А. – треті особи на стороні співпозивачів), 

про визнання їх переважних прав на придбання проданої частки та переведення на них прав 

покупця за договором купівлі-продажу частки у рівних частках; заяву про таке забезпечення 

позову, яке унеможливить Трандафілову Є. А. вчинення будь-яких дій щодо придбаної частки 

протягом розгляду справи у суді. 

 Позов датувати 15 вересня поточного року. 

 Від імені Генделика О. Ю. скласти відзив на позовну заяву Буряка Є. Є. та Чепчека Д. П. 

 Відзив на позов датувати 25 вересня поточного року. 



 6 

 

 

 

  ВАРІАНТ 7 

 Додаткові умови завдання: 

 Дивись додаткові умови Варіанту 1. Генделик О. Ю., після виключення його з числа 

учасників ТОВ «ЧЕБУРГЕН», не став оскаржувати рішення загальних зборів учасників 

товариства, а вирішив отримати свою частку. 

 ЗАВДАННЯ: 

 Від імені Генделика О. Ю. скласти: позовну заяву до ТОВ «ЧЕБУРГЕН» (інші учасники 

Товариства – треті особи на стороні відповідача), про стягнення частки вартості його майна та 

прибутку; заяву про таке забезпечення позову, яке унеможливить ТОВ «ЧЕБУРГЕН» відчуження 

нерухомого майна, що досі йому належить протягом розгляду справи у суді. 

 Позов датувати 10 вересня поточного року. 

 Від імені ТОВ «ЧЕБУРГЕН» скласти відзив на позовну заяву Генделика О. Ю. 

 Відзив на позов датувати 17 вересня поточного року. 

 

 ВАРІАНТ 8 

 Додаткові умови завдання: 

 Дивись додаткові умови Варіанту 1. На загальних зборах Чепчек Д. П. діяв не лише від свого 

імені, але також за довіреністю – як представник Генделика О. Ю. 

 ЗАВДАННЯ: 

 Від імені Генделика О. Ю. скласти: позовну заяву до ТОВ «ЧЕБУРГЕН» та відповідного 

державного реєстратора (інші учасники Товариства – треті особи на стороні відповідача) про 

визнання права власності на частку у статутному капіталі та корпоративних прав на ТОВ 

«ЧЕБУРГЕН», визнання недійсними зазначених вище рішень загальних зборів учасників ТОВ 

«ЧЕБУРГЕН», оформлених протоколом загальних зборів учасників ТОВ «ЧЕБУРГЕН», визнання 

недійсними змін до статуту товариства, скасування записів у Єдиному державному реєстрі про 

державну реєстрацію змін до статуту товариства та відомостей про нового керівника, а також – 

заяву про забезпечення позовних вимог шляхом заборони здійснювати державну реєстрацію 

наступних змін до відомостей про ТОВ «ЧЕБУРГЕН» протягом розгляду справи у суді. 

 Позов датувати 1 вересня поточного року. 

 Від імені ТОВ «ЧЕБУРГЕН» скласти відзив на позовну заяву Генделика О. Ю., за підписом 

Чепчека Д. П. як новообраного директора ТОВ «ЧЕБУРГЕН». 

 Відзив на позов датувати 10 вересня поточного року. 

 

 

ПРОЕКТ «ЗЕРО» 
 

ЗАГАЛЬНІ УМОВИ ЗАВДАННЯ: 

ЗАКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗЕРО» було утворене у 2006 р. шляхом 

перетворення з ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СПЕЦВИМІРПРИЛАД», яке, у 

свою чергу, було утворене у 1994 р. в процесі корпоратизації шляхом перетворення з Науково-

виробничого об’єднання «СПЕЦВИМІРПРИЛАД». 

У 2010 році товариство змінило тип і назву, затвердило нову редакцію статуту і 

називається відтепер ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗЕРО». 

ПрАТ «ЗЕРО» є виробником високоточних вимірювальних приладів. За радянських часів 

продукція правопопередників ПрАТ «ЗЕРО» використовувалась у воєнно-промисловому комплексі. 

ПрАТ «ЗЕРО» є власником ліквідної нерухомості – 5 виробничих цехів із залізничною 

колією, що розташовані біля розв’язки автомобільних доріг. 

Після завершення приватизації державної частки, декількох зкупок та перепродажів акцій 

у 1994-2006 роках, акції ВАТ, а згодом – ЗАТ і ПрАТ, виявилися розподіленими між декількома 

групами пов’язаних між собою акціонерів, які умовно можна позначити, як: 

• Група «А», до якої входить Албанцев Петро Максимович – 63,26% акцій; 



 7 

• Група «Б», до якої входять: Барберенко Павло Янович – 26,61% акцій; Багартаєва 

Олена Іванівна – 0,01% акцій (разом – 26,62% акцій); 

• Група «В», до якої входять: Вахненко Ганна Володимирівна – 10,09% акцій; Вєніков 

Артем Андрійович – 0,01% акцій (разом – 10,10; акцій); 

• Група «Г», до якої входить незалежний акціонер Галайда Іван Іванович – 0,02% 

акцій2. 

Виконавчий орган ПрАТ «ЗЕРО» сформований з осіб, підконтрольних акціонерам групи 

«А». 

У наглядовій раді та ревізійній комісії представлені акціонери груп «А», «Б» та «В» за 

переваги групи «А». 

Незалежний акціонер Галайда І. І. в органах управління ПрАТ «ЗЕРО» не представлений. 

Акціонери груп «Б» та «В» до самого останнього часу перебували у конфлікті та не 

підтримували зв’язків. 

У квітні поточного року виконавчий орган ПрАТ «ЗЕРО» на вимогу акціонера 

Албанцева П. М. скликав позачергові загальні збори акціонерів з наступним порядком денним: 

відкликання та вибори членів дирекції товариства; відкликання та вибори членів наглядової ради 

товариства; відкликання та вибори членів ревізійної комісії. 

Місце проведення реєстрації акціонерів на загальних зборах було визначено за адресою: 

65016, місто Одеса, вул. Тульська, 3, а місце проведення загальних зборів за адресою: 65069, місто 

Одеса, вул. Тульська, 3, час реєстрації – з 9:30 до 10:003. 

Також, акціонер Албанцев П. М. вирішив відчужити свої акції іноземному інвестору – 

громадянину США Дагласу Доновану, який має намір змінити основну діяльність заводу та 

використовувати його потужності для виробництва штучних квітів з пластмаси, на думку 

інвестора – конкурентноздатної продукції, яка буде затребувана на ринках країн ЄС. 

У червні поточного року акціонер Албанцев П. М. утворив разом з Д. Дагласу 

ТОВ «ДОРНАН», до статутного капіталу якого внес належні йому акції ПрАТ «ЗЕРО». 

Право власності на акції перейшло до ТОВ «ДОРНАН». 

Через декілька днів Албанцев П. М. продав свою частку у статутному капіталі 

ТОВ «ДОРНАН» Д. Дагласу. 

3 червня поточного року загальні збори акціонерів ПрАТ «ЗЕРО» прийняли рішення за 

всіма пунктами порядку денного: було обрано нові: наглядову раду, виконавчий орган та ревізійну 

комісію (з числа осіб, підконтрольних Д. Дагласу). 

Акціонери Барберенко П. Я. та Багартаєва О. І. не прийняли участь у зборах, оскільки не 

отримали повідомлення. 

Акціонери Вахненко Г. В. та Вєніков А. А. також не отримували повідомлення, але 

знайшли оголошення у газеті. 

Акціонер Вахненко Г. В. зверталася у травні поточного року до правління ПрАТ «ЗЕРО» із 

пропозицією провести реєстрацією та збори за однією адресою та продовжити час реєстрації до 

однієї години, але не отримала відповіді. 

Акціонери Вахненко Г. В. та Вєніков А. А. прийняли участь у зборах та, за їх словами, 

голосували проти за всіма пунктами порядку денного. Єдине питання, з якого зазначені акціонери 

голосували „за” – питання обрання лічильної комісії. 

Незалежний акціонер Галайда І. І. не був допущений до участі у загальних зборах 

акціонерів: він запізнився на реєстрацію за адресою, зазначеною в оголошеннях, оскільки прибув 

реєструватися за адресою: м. Одеса, вул. Тульська, 3 (у Суворовському районі районі). 

 

  ВАРІАНТ 1 

  ЗАВДАННЯ: 

Від імені Вахненко Г. В. скласти: позовну заяву до ТОВ «ДОРНАН», Албанцева П. М. та 

Дагласа Д. про визнання недійсним рішення учасників ТОВ «ДОРНАН» №1, статуту ТОВ 

«ДОРНАН», договору купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ «ДОРНАН»; заяву про 

 
2 У 90-х роках акціонер Галайда І. І деякий час був головою правління ВАТ «СПЕЦВИМІРПРИЛАД» – 

правопопередника ЗАТ «ЗЕРО» 
3 Пряма відстань між будівлею за адресою м.Одеса, вул.Тульська, 3 у Суворовському районі і будівлею за 

адресою м.Одеса, вул.Тульська, 3 у Київському районі перевищує 20 км.  

7 

7 
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таке забезпечення позову, яке унеможливить подальший рух акцій ПрАТ «ЗЕРО» та відчуження 

часток у статутному капіталі ТОВ «ДОРНАН». 

 Позов датувати 1 вересня поточного року. 

 Від імені Албанцева П. М. скласти відзив на позовну заяву Вахненко Г. В. 

 Відзив на позов датувати 10 вересня поточного року. 

 

  ВАРІАНТ 2 

  Додаткові умови завдання. 

 Згодом ТОВ «ДОРНАН» продало акції ПрАТ «ЗЕРО» на користь фізичної особи 

Галайди І. І., який мав неформальну зустріч з Дагласом Д. і досяг з ним певних неформальних 

домовленостей.  

  ЗАВДАННЯ: 

  Від імені Вахненко Г. В. скласти: позовну заяву до ТОВ «ДОРНАН» (ПрАТ «ЗЕРО», 

Галайда І. І. та усі інші акціонери ПрАТ «ЗЕРО» – треті особи без самостійних вимог на стороні 

відповідача), про визнання переважних прав Вахненко Г. В. на придбання проданих акцій та 

переведення на неї прав покупця за договором купівлі-продажу акцій частки у рівних частках; 

заяву про таке забезпечення позову, яке унеможливить подальший рух акцій ПрАТ «ЗЕРО» 

протягом розгляду справи у суді. 

 Позов датувати 1 вересня поточного року. 

 Від імені ТОВ «ДОРНАН» скласти відзив на позовну заяву Вахненко Г. В. 

 Відзив на позов датувати 10 вересня поточного року. 

 

  ВАРІАНТ 3 

  ЗАВДАННЯ: 

 Від імені Барберенко П. Я. скласти: позовну заяву до ПрАТ «ЗЕРО» про визнання 

недійсними рішень загальних зборів акціонерів ПрАТ «ЗЕРО», оформлених протоколом №3 від 03 

червня поточного року та змін до статуту ПрАТ «ЗЕРО»; заяву про таке забезпечення позову, яке 

унеможливить державну реєстрацію змін до статуту товариства та внесення змін до Єдиного 

державного реєстру щодо нового керівника товариства протягом розгляду справи у суді. 

 Позов датувати 1 вересня поточного року. 

 Від імені ПрАТ «ЗЕРО» скласти відзив на позовну заяву Берберенко П. Я. за підписом 

новообраного директора товариства. 

 Відзив на позов датувати 10 вересня поточного року. 

 

  ВАРІАНТ 4 

  ЗАВДАННЯ: 

 Від імені Вахненко Г. В. скласти: позовну заяву до ПрАТ «ЗЕРО» про визнання недійсними 

рішень загальних зборів акціонерів ПрАТ «ЗЕРО», оформлених протоколом №3 від 03 червня 

поточного року та змін до статуту ПрАТ «ЗЕРО»; заяву про таке забезпечення позову, яке 

унеможливить державну реєстрацію змін до статуту товариства та внесення змін до Єдиного 

державного реєстру щодо нового керівника товариства протягом розгляду справи у суді. 

 Позов датувати 1 вересня поточного року. 

 Від імені ПрАТ «ЗЕРО» скласти відзив на позовну заяву Вахненко Г. В. за підписом діючого 

директора товариства. 

 Відзив на позов датувати 10 вересня поточного року. 

 

  ВАРІАНТ 5 

  ЗАВДАННЯ: 

 Від імені Галайди І. І. скласти: позовну заяву до ПрАТ «ЗЕРО» про визнання недійсними 

рішень загальних зборів акціонерів ПрАТ «ЗЕРО», оформлених протоколом №3 від 03 червня 

поточного року та змін до статуту ПрАТ «ЗЕРО»; заяву про таке забезпечення позову, яке 

унеможливить державну реєстрацію змін до статуту товариства та внесення змін до Єдиного 

державного реєстру щодо нового керівника товариства протягом розгляду справи у суді. 

 Позов датувати 1 вересня поточного року. 

 Від імені ПрАТ «ЗЕРО» скласти відзив на позовну заяву Галайди І. І. за підписом діючого 

директора товариства. 

 Відзив на позов датувати 10 вересня поточного року. 
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 ВАРІАНТ 6 

 Додаткові умови завдання: 

 У червні поточного року ПрАТ «ЗЕРО» уклало договір купівлі купівлі-продажу будівлі 

виробничого цеху №1 на користь ТОВ «АРГО 001». 

 ЗАВДАННЯ: 

 Від імені Барберенко П. Я. скласти: позовну заяву до ПрАТ «ЗЕРО» та ТОВ «АРГО 001» про 

визнання недійсним договору купівлі-продажу будівлі виробничого цеху №1; заяву про таке 

забезпечення позову, яке унеможливить відчуження спірної нерухомості третім особам протягом 

розгляду справи у суді. 

 Позов датувати 1 вересня поточного року. 

 Від імені ПрАТ «ЗЕРО» скласти відзив на позовну заяву Барберенко П. Я. за підписом 

діючого директора товариства. 

 Відзив на позов датувати 10 вересня поточного року. 

 
 ВАРІАНТ 7 

 Додаткові умови завдання: 

 Дивись додаткові умови варіанту 6. 

 ЗАВДАННЯ: 

 Від імені Барберенко П. Я. як представника ПрАТ «ЗЕРО» скласти: позовну заяву до 

Акуніцина В. А. про стягнення з нього суми збитків, завданих ним як посадовою особою ПрАТ 

«ЗЕРО»; заяву про таке забезпечення позову, яке забезпечить можливість стягнення з 

Акуніцина В. А. заявленої суми. 

 Позов датувати 1 вересня поточного року. 

 Від імені Акуніцина В. А. скласти відзив на позовну заяву ПрАТ «ЗЕРО», подану 

Барберенко П. Я. як акціонером товариства. 

 Відзив на позов датувати 10 вересня поточного року. 
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“ЗАТВЕРДЖЕНО”  

 

Рішенням Загальних зборів учасників 

Товариства з обмеженою відповідальністю  

“ЧЕБУРГЕН” 

Протокол загальних зборів № 1 

від 1 червня 2006 року  

 

“ЗАРЕЄСТРОВАНО”: 

 

Державним реєстратором Виконавчого комітету  

Одеської міської ради 

Гутник І.І.  

Дата реєстрації 10 червня 2006 року 

Номер запису 15567640002002343 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СТАТУТ 

 

ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

 

"ЧЕБУРГЕН" 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

м. Одеса – 2006 р. 
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1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

 

1.1. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЧЕБУРГЕН" (далі за текстом 

"Товариство") створене на власності фізичних осіб відповідно до Конституції України, Цивільного 

кодексу України, Господарського кодексу України, Закону України "Про господарські товариства" 

і здійснює свою діяльність згідно з діючим законодавством України і цим Статутом.  

1.2. Учасниками Товариства є: 

- громадянин України Чепчек Дмитро Петрович, місце проживання: місто Одеса, вулиця Академіка 

Корольова, буд.20, кв. 11, ідентифікаційний податковий номер 2788616409, паспорт серії КЕ номер 

458283, виданий Київським РВ УМВС України в Одеській області 03 вересня 1999 року; 

- громадянин України Буряк Євген Євгенович, місце проживання: місто Одеса, вулиця Бочарова, 

буд.17, кв.23 ідентифікаційний податковий номер 2896609443, паспорт серії КК номер 170826, 

виданий Суворовським РВ УМВС України в Одеській області 24 січня 1997 року;  

- громадянин України Генделик Орест Юхимович, місце проживання: місто Одеса, вулиця 

Сегедська, буд.½, кв. 3, ідентифікаційний податковий номер 2450709685, паспорт серії КК номер 

995474, виданий Приморським РВ УМВС України в Одеській області 17 лютого 2003 року. 

1.3. Товариство має повну назву українською мовою: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЧЕБУРГЕН". 

1.3.1. Товариство має повну назву російською мовою: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЧЕБУРГЕН". 

1.3.2. Товариство має повну назву англійською мовою: LIMITED LIABILITY COMPANY “CHEBURGEN”. 

1.3.3. Товариство має скорочену назву українською мовою: ТОВ "ЧЕБУРГЕН".  

1.3.4. Товариство має скорочену назву російською мовою: ООО "ЧЕБУРГЕН". 

1.3.5. Товариство має скорочену назву англійською мовою “CHEBURGEN” LLC. 

1.4. Місцезнаходження Товариства: Україна, 65043, місто Одеса, вулиця Варненська, 3/4.  

1.5. Товариство створене на невизначений час. 

 

2.  ЦІЛІ ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ 

 

2.1. Метою діяльності Товариства є одержання  прибутку, згідно з встановленим  законом та 

Статутом Товариства порядком. 

2.2. Предметом діяльності Товариства є:  

- розведення хутрових звірів, одержування хутрової сировини; 

- ловля тварин для одержування шкури і хутра, використання в дослідницькій роботі;  

- виробництво хутра та виробів з нього: наборів хутряних шкурок, вичинених, суцільних чи в 

кусках, пластинах, смугах тощо; 

- виробництво (серійне та індивідуальне) одягу та аксесуарів із хутра та шкіри; 

- виробництво хутряних та шкіряних головних уборів; 

- вичинення та фарбування хутряних шкурок: міздріння, жирування, дублення, вибілювання, 

стриження, щипання та фарбування хутра;  

- виробництво одягу, взуття оздобленого хутром;  

- посередництво в торгівлі хутром та хутряними виробами; 

- оптова та роздрібна торгівля одягом з хутра, іншими хутряними виробами. 

Цілі та предмет діяльності Товариства можуть бути розширені за рішенням Загальних зборів 

учасників відповідно до діючого законодавства.         

2.3. Товариство здійснює  надання послуг, зазначених у п. 2.2. за національну та 

вільноконвертовану валюту, у порядку передбаченому чинним законодавством України.  

2.4. У випадках, коли види діяльності, що виконуються Товариством, підлягають ліцензуванню у 

відповідності з Законом України “Про ліцензування певних видів господарської діяльності”, 

Товариство зобов’язане отримати таку ліцензію в порядку, передбаченому чинним 

законодавством. 

 

3. ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС ТОВАРИСТВА 
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3.1.Правове положення Товариства визначається Господарським кодексом України, Цивільним 

кодексом України, Законом України „Про господарські товариства”, іншими актами закондавства 

України та цим Статутом. 

3.2. Товариство є юридичною особою, може набувати майнових та особистих немайнових прав, 

несе відповідні обов’язки, укладає правочини та договори, від свого імені виступає позивачем та 

відповідачем в суді, адміністративному, господарському та третейському суді, будь-яких інших 

судах, а також здійснює інші юридичні дії, що не суперечать чинному законодавству. 

3.3. Товариство має самостійний баланс, відповідні рахунки у банках, має круглу печатку, штампи, 

бланки, може мати знак для товарів та послуг, іншу атрибутику юридичної особи. 

3.4. Товариство може провадити підприємницьку діяльність за допомогою дочірніх підприємств, 

філій, представництв або будь-яких інших відокремлених підрозділів без прав юридичної особи, 

створених в Україні та/або за кордоном, згідно з рішенням Загальних зборів учасників, відповідно 

до діючого законодавства.  

3.5. Товариство здійснює оперативний та бухгалтерський облік результатів своєї роботи, веде 

статистичну звітність згідно з діючим законодавством та формами державної статистичної звітності. 

Фінансовий рік Товариства починається 1-го січня та закінчується 31-го грудня календарного року. 

3.6. Товариство володіє відособленим майном на праві власності. Товариство відповідає за своїми 

зобовязаннями всім належним йому майном, на яке за діючим законодавством може бути звернуто 

стягнення. Товариство не відповідає по зобов'язаннях Учасників, Учасники не відповідають по 

зобов'язаннях Товариства. 

 

4. УЧАСНИКИ ТОВАРИСТВА 

 

4.1 Учасник Товариства має право: 

4.1.1. брати участь в управлінні справами Товариства, у встановленому   законом та Статутом 

порядку, за винятком випадків, передбачених законодавством; 

4.1.2. брати участь у розподілі прибутку товариства та одержувати його частку.  Право  на  

отримання  частки  прибутку пропорційно частці кожного з учасників мають особи, які є 

учасниками Товариства на початок строку виплати частки прибутку; 

4.1.3. одержувати інформацію про діяльність Товариства. На вимогу учасника Товариство 

зобов'язане  надавати  йому  для  ознайомлення річні баланси, звіти Товариства  про  його  

діяльність,  протоколи зборів; 

4.1.4. вийти в установленому порядку з Товариства; 

4.1.5. продати чи іншим чином відступити свою частку в статутному капіталі Товариства у 

встановленому законом та Статутом порядку іншому учаснику Товариства та/або третім особам. 

При передачі частки (її частини) іншій особі відбувається одночасний перехід до неї прав та 

обов'язків, що належали учаснику, який відступив її повністю або частково. Продаж, відчуження 

частки (її частини) іншим чином особам, пов΄язаним з відповідним Учасником (родичі, члени сім'ї та 

інше), здійснюється учасником без погодження з іншими Учасниками. В усіх інших випадках інші 

учасники мають переважне право на придбання частки (її частини), що відчужується, яке 

реалізується у порядку, встановленому законодавством. З метою уможливлення реалізації іншими 

учасниками їх переважного права на придбання частки (її частини), учасник, що відчужує свою 

частку (її частину) повинен повідоміти інших учасників про свій намір рекомендованими листами із 

зазначенням характеристики прав, що відчужуються та ціни продажу. Частка учасника Товариства 

після повного внесення ним вкладу може бути придбана самим Товариством. У цьому випадку воно 

зобов'язане передати її іншим  учасникам  або третім особам у строк, що не перевищує одного року. 

4.2. При виході учасника з Товариства учасник зобов’язаний повідомити Товариство про свій 

вихід не пізніше, ніж за три місяці до виходу. 

4.3. Учаснику, що виходить, виплачується вартість частини майна Товариства, пропорційна його 

частці у статутному фонді. Виплата провадиться протягом семи днів після дати виходу. Вклад 

може бути повернуто повністю або частково в натуральній формі. При визначенні вартості майна 

Товариства, частина якого виплачується учаснику, береться вартість на дату виходу. 

4.4. Учаснику, який вибув, виплачується належна йому частка прибутку, одержаного Товариством 

в даному році до моменту його виходу. Майно, передане учасником Товариству тільки  в 

користування, повертається в натуральній формі без винагороди. 

4.5. Учасники Товариства  зобовязані:  
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4.5.1. додержуватись вимог Статуту Товариства і виконувати рішення Загальних зборів та інших 

органів управління Товариства; 

4.5.2. виконувати свої зобов'язання перед Товариством,  в  тому числі і пов'язані з  майновою 

участю, а також вносити вклади у розмірі, порядку та засобами,  передбаченими   Статутом; 

4.5.3. не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність 

Товариства;  

4.5.4. нести інші обов'язки, якщо це передбачено законодавством України та Статутом. 

4.6. Всі Учасники приймають зобов'язання, що обмежують їх у здійсненні Конкурентної 

Діяльності (діяльності однорідної з предметом діяльності Товариства), а саме – зобов’язуються: 

4.6.1. не здійснювати Конкурентну Діяльність прямо або непрямо через будь-яку особу, або 

суб’єкт господарювання, пов’язані з Учасником, чи в яких Учасник має прямі чи непрямі інтереси, 

у тому числі, але не обмежуючись – не мати прямо, або через пов'язаних осіб (родичів, членів сім'ї 

та інше) корпоративних прав, акцій, часток, паїв у суб’єктах господарювання, що здійснюють 

Конкурентну Діяльність; 

4.6.2. не виконувати роботи, не продавати товари та не надавати послуги прямо або непрямо через 

будь-яку особу, пов’язану з Учасником, або в якій Учасник має прямі чи непрямі інтереси 

суб’єктам господарювання, які здійснюють Конкурентну Діяльність; 

4.6.3. не працевлаштовуватись та не працевлаштовувати пов'язаних осіб (родичів, членів сім'ї та 

інше) на роботу до суб’єктів господарювання, які здійснюють Конкурентну Діяльність; 

4.6.4. утриматись від будь яких дій інших у сфері Конкурентної Діяльності. 

 

5. ПОРЯДОК  ФОРМУВАННЯ СТАТУТНОГО КАПІТАЛУ. РОЗПОДІЛ ПРИБУТКУ ТА 

ЗБИТКІВ.  ФОНДИ  ТОВАРИСТВА 

 

5.1. Товариство має статутний капітал у розмірі 100000 грн.(сто тисяч гривень 00 коп). 

5.2. Статутний капітал повністю формується учасниками протягом одного року з дати державної 

реєстрації Товариства. У разі невиконання учасником цього зобов’язання у визначений строк, 

штрафні санкції, що передбачають грошову відповідальність не накладаються, якщо рішенням 

Загальних зборів не передбачено інше. Як частки учасник може вносити грошові кошти, майно, 

та/або право користування як нерухомим майном, так і іншими видами майна та майнових прав. 

Статутний капітал Товариства може бути збільшено або зменшено будь-якими методами або 

передбаченими статутом або законодавством. 

5.3. Частки учасників у статутному фонді розподіляються та формуються за рахунок внеску 

учасника наступним чином:  

  

 ДИВИСЬ ЗАГАЛЬНІ УМОВИ ЗАВДАННЯ 

 

5.3.1. Майновим внеском Учасника Генделика Ореста Юхимовича є 4 (чотири) живі тварини – 

золоті шиншили (Chinchilla Aurea) – два самці та дві самиці репродуктивногво віку.  

5.4. Розподіл прибутку між учасниками відбувається  пропорційно до їх часток у статутному фонді 

у строки та в порядку, передбачені чинним законодавством України. Відшкодування збитків може 

здійснюватись за додатковим рішенням Загальних зборів учасників пропорційно до часток 

учасників у статутному фонді Товариства. 

5.5. У Товаристві можуть створюватися резервний (страховий) фонд у розмірі 25 (двадцять п'ять) 

відсотків статутного фонду, а також інші фонди, передбачені законодавством України. Розмір 

щорічних відрахувань до резервного (страхового) фонду становить 5 (п'ять) відсотків суми чистого 

прибутку. За рішенням органів Товариства в Товаристві можуть створюватися також інші фонди.  

 

6. ФОРМУВАННЯ МАЙНА ТОВАРИСТВА 

 

6.1. Майно Товариства становлять основні фонди та обігові кошти, інші цінності тощо, вартість 

яких відображується у самостійному балансі Товариства. 

6.2 Товариство є власником: 

6.2.1 майна, переданого йому учасниками у власність; 

6.2.2 продукції, виробленої Товариством  в результаті господарської діяльності; 

6.2.3. отриманих Товариством доходів; 

6.2.4. іншого майна, набутого  на підставах, не заборонених   законом. 
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7. ОРГАНИ ТОВАРИСТВА, ЇХ КОМПЕТЕНЦІЯ 

ТА ПОРЯДОК ПРИЙНЯТТЯ НИМИ РІШЕНЬ 

 

7.1 Вищим органом Товариства є Загальні збори учасників Товариства (Загальні збори, Збори 

учасників), які очолюються Головою Зборів.   

7.1.1 Збори учасників скликаються не менш як двічі на рік. Рішення Загальних зборів 

оформлюються протоколом, який підписують Голова та Секретар Загальних зборів. Голова та 

Секретар Загальних зборів обираються Загальними зборами з числа учасників Товариства.  

7.1.2. Учасник має право передати свої повноваження на Зборах учасників своєму 

уповноваженому представнику, іншому учаснику чи представнику іншого учасника. 

7.1.3.  До виключної компетенції Зборів учасників належить: 

7.1.3.1. визначення основних напрямів діяльності Товариства, затвердження його планів і звітів 

про їх виконання;  

7.1.3.2. внесення змін до статуту Товариства, зміна розміру його статутного капіталу;  

7.1.3.3. створення (обрання) та відкликання (звільнення) виконавчого органу Товариства – 

Директора Товариства;    

7.1.3.4. призначення та звільнення головного бухгалтера Товариства;  

7.1.3.5. визначення форм контролю за діяльністю виконавчого органу, створення та визначення 

повноважень відповідних контрольних органів;  

7.1.3.6. затвердження річних звітів та бухгалтерських балансів, розподіл прибутку та збитків Товариства;  

7.1.3.7. створення, реорганізація та ліквідація філій, представництв, інших відособлених 

підрозділів, дочірніх підприємств, затвердження їх статутів та положень, призначення директорів 

філій, представництв, дочірніх підприємств; 

7.1.3.8. участь Товариства в інших юридичних особах, придбання Товариством корпоративних 

прав, часток, акцій, внесення внесків (вкладів) до статутного фонду таких юридичних осбі;  

7.1.3.9. укладення  правочинів (договорів) на суму, що перевищує 500 000,00 грн. (п'ятсот тисяч 

гривень 00 коп.); 

7.1.3.10. вирішення питання про придбання Товариством частки учасника; 

7.1.3.11. визначення переліку відомостей, що складають комерційну тайну, та/або конфіденційну 

інформацію Товариства;  

7.1.3.12. вирішення питання про виключення учасника з Товариства;  

7.1.3.13. прийняття рішення про ліквідацію Товариства, призначення ліквідаційної комісії, 

затвердження ліквідаційного балансу; 

7.1.3.14. здійснення інших повноважень, прямо визначених Статутом та законом. 

Питання, віднесені до виключної компетенції Загальних зборів учасників Товариства, не можуть 

бути передані ними для вирішення виконавчому органу Товариства. Збори учасників можуть 

примати рішення з будь-яких питань діяльності Товариства.  

7.1.4. При вирішенні питань про визначення основних напрямів діяльності Товариства і 

затвердження його планів та звітів про їх виконання, про внесення змін до Статуту Товариства, а 

також при вирішенні питання про виключення учасника з товариства рішення вважається 

прийнятим, якщо за нього проголосують учасник, що володіють у сукупності більш як 50 

відсотками загальної кількості голосів учасників Товариства. З решти питань рішення 

приймається простою більшістю голосів присутніх учасників.  

Збори учасників вважаються повноважними, якщо на них присутні учасники (представники 

учасників), що володіють у сукупності більш як 60 відсотками голосів.  

В разі, якщо законом визначено інші правила щодо більшості, необхідної для прийняття рішень 

Зборами учасників, та/або щодо умов повноважності Зборів учасників, Товариство керується 

правилами, визначеними законом. 

7.1.5. Під час розгляду усіх питань рішення може бути прийняте  методом  письмового 

опитування. У цьому разі  проект рішення чи питання для голосування  розсилається  усім 

учасникам, які повинні у письмовому вигляді  викласти свої погляди. Протягом 10 днів з моменту 

отримання  повідомлення  від останнього учасника  голосування вони всі повинні бути 

проінформовані Головою зборів про прийняте рішення. 
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7.2. Управління поточною діяльністю Товариства здійснюється виконавчим органом – 

Директором, що є вищою посадовою особою Товариства та несе відповідальність за діяльність 

Товариства. 

7.2.1. Директором може бути призначено учасника Товариства або третю особу; 

7.2.2. Директор призначається Зборами учасників Товариства; 

7.2.3. Директор підзвітний зборам учасників і організує виконання їх рішень. Директор не може 

приймати рішення, обов’язкові для учасників Товариства; 

7.2.4. Директор представляє інтереси Товариства перед третіми особами, укладає правочини, 

трудові угоди, видає довіреності, має право першого підпису, розпоряджається коштами та 

майном Товариства, з урахуванням обмежень, встановлених п.7.1.3.8., п.7.1.3.9., п.7.1.3.10. 

Статуту, затверджує штатний розклад, вирішує інші питання.  

7.2.5. До відання виконавчого органу Товариства належить вирішення усіх питань діяльності 

Товариства, крім прямо віднесених законом або Статутом до відання інших органів Товариства. 

7.3. Контроль за діяльністю виконавчого органу Товариства здійснюється  ревізійною комісією, 

що може призначатися Загальними Зборами  учасників. Ревізійна комісія є колегіальним органом 

постійного контролю за фінансово-господарською діяльністю Товариства. Ревізійна комісія може 

призначатися Загальними Зборами учасників та складатися з 3 осіб. Рішення ревізійної комісії 

приймаються більшістю голосів. Члени ревізійної комісії за згодою учасників мають право 

залучати  до роботи  експертів та фахівців. 

7.4. Інтереси трудового колективу репрезентує рада трудового колективу, яка обирається на 3 

роки. Трудовий колектив Товариства розглядає і затверджує проект колективної угоди, розглядає і  

вирішує питання самоврядування трудового колективу, визначає та затверджує перелік та порядок 

надання працівникам Товариства  соціальних пільг, бере участь в матеріальному стимулюванні  

продуктивності праці, і також має інші повноваження, встановлені законом. 

 

8. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ  ТОВАРИСТВА 

 

8.1. Припинення діяльності Товариства відбувається шляхом реорганізації (злиття, приєднання, 

поділу, виділення, перетворення) або ліквідації. 

8.1.1. Товариство реорганізується за рішенням Зборів учасників або на підставі рішення органу, 

уповноваженого на прийняття відповідного рішення законом. Правові наслідки реорганізації 

встановлюються законом та рішенням Зборів учасників чи відповідного органу. 

8.1.2. Товариство ліквідується за рішенням Зборів учасників або на підставі рішення органу, 

уповноваженого на прийняття відповідного рішення законом. 

8.2 Ліквідація Товариства здійснюється ліквідаційною комісією, призначеною Зборами учасників 

або іншим органом, уповноваженим на призначення ліквідаційної комісії відповідно до закону. 

Інші питання порядку ліквідації Товариства визначаються законом та положеннями цього Статуту. 

 

9.  ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ 

 

9.1 Доповнення та зміни до цього Статуту приймаються Зборами учасників і оформлюються 

додатками або викладенням у новій редакції з обов’язковою державною реєстрацією у 

встановленому законодавством порядку. 

9.2. В разі визнання будь-якого одного або кількох положень Статуту Товариства такими, що 

суперечать чинному законодавству, всі інші положення установчих документів Товариства 

зберігають свою чинність: Статут вважається чинним та затвердженим без такого положення 

(положень). 

 

 

10.  ПІДПИСИ УЧАСНИКІВ 

 

 

Чепчек Дмитро Петрович                                                             ____________________________ 

 

Буряк Євген Євгенович                                                                 ____________________________ 

 

Генделик Орест Юхимович                                                          ____________________________ 
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ПРОТОКОЛ №1 

ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ УЧАСНИКІВ  

ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ  

«ЧЕБУРГЕН» 

 

місто Одеса                                                         перше червня дві тисячі шостого року 

 

Присутні учасники:      

 

- громадянин України Чепчек Дмитро Петрович, місце проживання: місто Одеса, вулиця 

Академіка Корольова, буд.20, кв. 11, ідентифікаційний податковий номер 2788616409, паспорт 

серії КЕ номер 458283, виданий Київським РВ УМВС України в Одеській області 03 вересня 1999 

року; 

- громадянин України Буряк Євген Євгенович, місце проживання: місто Одеса, вулиця 

Бочарова, буд.17, кв.23 ідентифікаційний податковий номер 2896609443, паспорт серії КК номер 

170826, виданий Суворовським РВ УМВС України в Одеській області 24 січня 1997 року;  

- громадянин України Генделик Орест Юхимович, місце проживання: місто Одеса, вулиця 

Сегедська, буд.½, кв. 3, ідентифікаційний податковий номер 2450709685, паспорт серії КК номер 

995474, виданий Приморським РВ УМВС України в Одеській області 17 лютого 2003 року. 

 

 

На загальних зборах ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

“ЧЕБУРГЕН” (далі – Товариство) присутні учасники, що володіють 100 відсотками голосів. 

Загальні збори правомочні приймати рішення з питань порядку денного.  

Учасники підтверджують, що вони були належним чином повідомлені про дату, місце 

проведення, та порядок денний Загальних зборів та ознайомлені з усіма документами, що 

стосуються порядку денного.  

 

Порядок денний: 

1. Про утворення Товариства; 

2. Про внески учасників, розподіл статутного капіталу Товариства та часток учасників; 

3. Про затвердження Статуту Товариства; 

4. Про обрання Голови Товариства; 

5. Про обрання Директора Товариства. 

 

СЛУХАЛИ: 

З першого питання –  

Буряка Євгена Євгеновича, який запропонував утворити ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “ЧЕБУРГЕН”.  

З другого питання –  

Чепчека Дмитра Петровича, який запропонував затвердити наступні внески учасників, 

розподіл статутного капіталу та часток учасників: 

 

ДИВИСЬ ЗАГАЛЬНІ УМОВИ ЗАВДАННЯ. 

 

З третього питання –  

Генделика Ореста Юхимовича, який запропонував затвердити Статут Товариства; 

З четвертого питання –  

Чепчека Дмитра Петровича, який запропонував обрати Головою Товариства Буряка Євгена 

Євгеновича; 

З п'ятого питання –  

Буряка Євгена Євгеновича, який запропонував обрати Директором Товариства Генделика 

Ореста Юхимовича.  
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ВИРІШИЛИ: 

З першого питання –  

Утворити ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “ЧЕБУРГЕН” (65043, 

місто Одеса, вулиця Варненська, 3/4); 

Здійснити державну реєстрацію Товариства. 

З другого питання –  

Затвердити наступні внески учасників, розподіл статутного капіталу та часток учасників: 

 

ДИВИСЬ ЗАГАЛЬНІ УМОВИ ЗАВДАННЯ. 

 

З третього питання –  

Затвердити Статут Товариства. 

З четвертого питання –  

Обрати Головою Товариства Буряка Євгена Євгеновича. 

З п'ятого питання –  

Обрати Директором Товариства Генделика Ореста Юхимовича.  

Голові Товариства Буряку Євгену Євгеновича укласти від імені Товариства трудовий 

контракт на управління Товариством на три роки з Директором Товариства Генделиком Орестом 

Юхимовичем. 

 

 

З усіх питань порядку денного голосували одноголосно - «ЗА». 

 

 

Чепчек Дмитро Петрович                                                             ____________________________ 

 

Буряк Євген Євгенович                                                                 ____________________________ 

 

Генделик Орест Юхимович                                                          ____________________________ 
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ТРУДОВИЙ КОНТРАКТ 

на управління ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ  

«ЧЕБУРГЕН» 

 

м. Одеса 10 червня 2006 р. 

 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ „ЧЕБУРГЕН”, 

місцезнаходження: Україна, 65043, місто Одеса, вулиця Варненська, 3/4, Код ЄДРПОУ 03579076, 

(далі - Товариство) в особі Голови Товариства Буряка Євгена Євгеновича, що діє на підставі 

Протоколу загальних зборів учасників Товариства від 1 червня 2006 року, з однієї сторони, та 

фізична особа ГЕНДЕЛИК ОРЕСТ ЮХИМОВИЧ, місце проживання: місто Одеса, вулиця 

Сегедська, буд.½, кв. 3, ідентифікаційний податковий номер 2450709685, паспорт серії КК номер 

995474, виданий Приморським РВ УМВС України в Одеській області 17 лютого 2003 року (далі - 

Директор) з іншої сторони, іменовані разом Сторони, уклали цей трудовий контракт (далі - 

Контракт) на управління Товариством про таке: 

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

1.1. За цим Контрактом Директор зобов'язується здійснювати поточне управління 

(керівництво) Товариством, забезпечувати його прибуткову діяльність, якісне виробництво та 

повну реалізацію продукції та послуг, досягнення статутних цілей Товариства, а Товариство 

зобов'язується створювати необхідні умови для роботи Директора та оплачувати його працю. 

1.2. Цей Контракт є трудовим договором (контрактом) у розумінні чинного в Україні 

трудового законодавства. На підставі цього Контракту виникають трудові відносини між 

Директором і Товариством, які з боку останнього реалізуються загальними зборами учасників 

Товариства, згідно прийнятих ними на підставі Статуту Товариства рішень. 

1.3. Директор є повноважним представником Товариства при реалізації його компетенції - 

прав, повноважень, функцій, обов'язків, що передбачені Статутом Товариства і цим Контрактом. 

1.4. З питань, що складають його компетенцію, Директор діє на основі єдиноначальності. 

1.5. Директор підпорядкований Учасникам Товариства у межах, визначених Статутом 

Товариства і цим Контрактом. 

1.6. Рішення загальних зборів учасників Товариства, прийняті відповідно до їх 

компетенції, обов'язкові для Директора. 

1.7. Директор має виконувати свої обов'язки добросовісно, сумлінно і з таким ступенем 

старанності, дбайливості і уміння, який виявляють за таких самих обставин і у такому самому 

становищі звичайні розсудливі люди відповідної кваліфікації. 

 

2. ПОСАДОВІ ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ДИРЕКТОРА 

2.1. Директор здійснює поточне (оперативне) управління Товариством, організує його 

виробничо-господарську, соціальну і іншу діяльність, забезпечує виконання Товариством його 

статутних завдань. 

2.2. Директор має наступні посадові обов'язки:  

- організація виконання Товариством загальних зборів учасників Товариства; 

- організація виконання Товариством договірних і інших прийнятих ним зобов'язань; 

- забезпечення відповідності виробів (продукції), робіт і послуг Товариства встановленим 

Учасниками Товариства вимогам; 

- забезпечення відсутності порушень трудової дисципліни на Товаристві; 

- забезпечення нерозголошення комерційної таємниці та іншої конфіденційної інформації 

Товариства;  

- забезпечення збереження, відсутності пошкоджень, псування майна Товариства та майна, 

що перебуває у користуванні Товариства; 

- забезпечення додержання санітарних, пожежних норм, норм охорони праці;  

- створення нормальних безпечних і сприятливих умов для роботи на Товаристві; 

- виконання інших функцій (обов'язків, робіт) з організації і забезпечення діяльності 

Товариства, що випливають із положень чинного в Україні законодавства, інших обов'язкових 

актів.  
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2.3. Директор Товариства виконує функції і несе обов'язки, що передбачені законодавством 

і іншими актами, що поширюються на Товариство, Статутом Товариства, іншими внутрішніми 

положеннями та документами Товариства, цим Контрактом. 

2.4. Директор Товариства надає щорічно загальним зборам учасників Товариства доповіді 

про результати роботи Товариства за звітний рік і про плановані роботи на наступний. 

2.5. Директор Товариства зобов’язаний зберігати в таємниці інформацію, що становить 

комерційну таємницю Товариства.  

2.6. Права Директора визначаються у Статуті Товариства.  

 

3. УМОВИ ПРАЦІ І ВІДПОЧИНКУ ДИРЕКТОРА  

3.1. Директору Товариства забезпечуються умови, що необхідні для продуктивної праці.  

3.2. Директор Товариства самостійно визначає свій трудовий розпорядок (тривалість 

робочого дня, час початку і час закінчення роботи, дні відпочинку тощо). 

3.3. Директору Товариства надається надається щорічна відпустка відповідно до 

законодавства. 

3.4. Час і порядок використання відпустки (час початку і час закінчення, одночасно або 

частинами тощо) визначається Директором Товариства за погодженням із загальними зборами 

учасників Товариства. 

 

4. ОПЛАТА ПРАЦІ ДИРЕКТОРА 

4.1. За виконання обов'язків, що передбачені цим Контрактом, Директору Товариства 

щомісячно сплачується грошова винагорода у розмірі 1500 грн. (тисяча п’ятсот гривень). 

4.2. Директору Товариства можуть виплачуватися також інші винагороди та премії, 

передбачені внутрішніми положеннями Товариства.  

 

5. ЗМІНА І РОЗІРВАННЯ КОНТРАКТУ 

5.1. Після закінчення строку дії цього Контракту його умови аналізуються з урахуванням 

практики діяльності Товариства, і вирішується питання щодо продовження трудових відносин із 

Директором.  

5.2. Зміни в цей Контракт можуть бути внесені за взаємною згодою Сторін, що 

оформляється додатковою угодою до цього Контракту.  

5.3. Цей Контракт припиняється (вважається розірваним): 

1) після закінчення строку дії Контракт; 

2) за угодою Сторін; 

3) з ініціативи Директора до закінчення строку дії Контракту у випадках, передбачених 

законодавством; 

4) з ініціативи Товариства до закінчення строку дії Контракту у випадках, передбачених 

законодавством, а також за рішенням загальних зборів учасників, прийнятим ними згідно Статуту 

Товариства. 

 

6. СТРОК ДІЇ ТА ІНШІ УМОВИ КОНТРАКТУ 

6.1. Цей Контракт діє з 10 червня 2006 р. до 10 червня 2011 р.  

6.2. У частині, що не врегульована цим Контрактом, Сторони керуються чинним в Україні 

законодавством, Статутом Товариства, іншими внутрішніми документами Товариства.  

6.3. Цей Контракт складений українською мовою у двох автентичних примірниках рівної 

сили, один з яких передається Товариству, а інший –Директору Товариства. 

 

7. ПІДПИСИ СТОРІН. 

 

ТОВАРИСТВО ДИРЕКТОР  

 

Буряк Є.Є. 

 

______________________________ 

(підпис) 

 

 

Генделик О.Ю. 

 

______________________________ 

(підпис) 

МП 



 20 

 

ПРОТОКОЛ №2 

ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ УЧАСНИКІВ  

ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ  

«ЧЕБУРГЕН» 

 

місто Одеса                                                         перше липня дві тисячі шостого року 

 

Присутні учасники:      

 

- громадянин України Чепчек Дмитро Петрович, місце проживання: місто Одеса, вулиця 

Академіка Корольова, буд.20, кв. 11, ідентифікаційний податковий номер 2788616409, паспорт 

серії КЕ номер 458283, виданий Київським РВ УМВС України в Одеській області 03 вересня 1999 

року; 

- громадянин України Буряк Євген Євгенович, місце проживання: місто Одеса, вулиця 

Бочарова, буд.17, кв.23 ідентифікаційний податковий номер 2896609443, паспорт серії КК номер 

170826, виданий Суворовським РВ УМВС України в Одеській області 24 січня 1997 року;  

- громадянин України Генделик Орест Юхимович, місце проживання: місто Одеса, вулиця 

Сегедська, буд.½, кв. 3, ідентифікаційний податковий номер 2450709685, паспорт серії КК номер 

995474, виданий Приморським РВ УМВС України в Одеській області 17 лютого 2003 року. 

 

 

На загальних зборах ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

“ЧЕБУРГЕН” (далі – Товариство) присутні учасники, що володіють 100 відсотками голосів. 

Загальні збори правомочні приймати рішення з питань порядку денного.  

Учасники підтверджують, що вони були належним чином повідомлені про дату, місце 

проведення, та порядок денний Загальних зборів та ознайомлені з усіма документами, що 

стосуються порядку денного.  

 

Порядок денний: 

1. Про придбання комплексів будівель з метою розміщення звероферм №1 та №2; 

2. Про отримання баніквського кредиту; 

3. Про надання майна Товариства в заставу. 

 

  

 

СЛУХАЛИ: 

З першого питання –  

Генделика Ореста Юхимовича, який запропонував придбати в ОРЕНДНОГО 

ПІДПРИЄМСТВА „КОДИМСЬКА ЗВЕРОФЕРМА” нерухоме майно: 

 – комплекс будівель, розташованих за адресою: Одеська область, Кодимський район, 

місто Кодима, вулиця Промислова, 303, у складі: будівля звероферми літ.”А” загальною площею 

1745,9 кв.м., будівля складу літ “Е” загальною площею 395,6 кв.м.; будівлі гаражів літ “В” 

загальною площею 212,9 кв.м.; літ. “Г” загальною площею 76,3 кв.м.; будівлі вагової літ.”Б” 

площею забудови 14,2 кв.м., літ.”Б1” площею забудови 60,5 кв.м. з метою розміщення звероферми 

Товариства №1; 

комплекс будівель, розташованих за адресою: Одеська область, Кодимський район, місто 

Кодима, вулиця Промислова, 305, у складі: будівля звероферми літ.”Б” загальною площею 2512,4 

кв.м., будівля складу літ “Д” загальною площею 518,5 кв.м.; будівля гаражу літ “Ж” загальною 

площею 101,4 кв.м., з метою розміщення звероферми Товариства №2. 

 

З другого питання –  

Генделика Ореста Юхимовича, який запропонував, у зв’язку з недостатністю коштів 

Товариства, укласти з АКЦІОНЕРНИМ КОМЕРЦІЙНИМ БАНКОМ „БАГІНВЕСТ” кредитний 

договір та отримати у кредит 2 000 000 грн. (два мільйони гривень, 00 коп.) строком на десять 

років. 
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З третього питання –  

Слухали Генделика Ореста Юхимовича, який запропонував на вимогу АКЦІОНЕРНОГО 

КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ „БАГІНВЕСТ” задля забезпечення зобов’язань за кредитним 

договором, надати в заставу комплекс будівель, розташованих за адресою: Одеська область, 

Кодимський район, місто Кодима, вулиця Промислова, 305, у складі: будівля звероферми літ.”Б” 

загальною площею 2512,4 кв.м., будівля складу літ “Д” загальною площею 518,5 кв.м.; будівля 

гаражу літ “Ж” загальною площею 101,4 кв.м., у разі їх придбання.   

 

ВИРІШИЛИ: 

З першого питання –  

Придбати в ОРЕНДНОГО ПІДПРИЄМСТВА „КОДИМСЬКА ЗВЕРОФЕРМА” нерухоме 

майно: 

 – комплекс будівель, розташованих за адресою: Одеська область, Кодимський район, 

місто Кодима, вулиця Промислова, 303, у складі: будівля звероферми літ.”А” загальною площею 

1745,9 кв.м., будівля складу літ “Е” загальною площею 395,6 кв.м.; будівлі гаражів літ “В” 

загальною площею 212,9 кв.м.; літ. “Г” загальною площею 76,3 кв.м.; будівлі вагової літ.”Б” 

площею забудови 14,2 кв.м., літ.”Б1” площею забудови 60,5 кв.м. з метою розміщення звероферми 

Товариства №1; 

комплекс будівель, розташованих за адресою: Одеська область, Кодимський район, місто 

Кодима, вулиця Промислова, 305, у складі: будівля звероферми літ.”Б” загальною площею 2512,4 

кв.м., будівля складу літ “Д” загальною площею 518,5 кв.м.; будівля гаражу літ “Ж” загальною 

площею 101,4 кв.м., з метою розміщення звероферми Товариства №2. 

 

З другого питання –  

Укласти з АКЦІОНЕРНИМ КОМЕРЦІЙНИМ БАНКОМ „БАГІНВЕСТ” кредитний договір 

та отримати у кредит 2 000 000 грн. (два мільйони гривень, 00 коп.) строком на десять років, 

доручивши Генделику О.Ю., як директору ТОВ „ЧЕБУРГЕН”, визначити, на свій розсуд, інші 

умови кредитного договору за результатами переговорів із банком. 

 

З третього питання –  

На вимогу АКЦІОНЕРНОГО КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ „БАГІНВЕСТ” задля 

забезпечення зобов’язань за кредитним договором, надати в заставу комплекс будівель, 

розташованих за адресою: Одеська область, Кодимський район, місто Кодима, вулиця 

Промислова, 305, у складі: будівля звероферми літ.”Б” загальною площею 2512,4 кв.м., будівля 

складу літ “Д” загальною площею 518,5 кв.м.; будівля гаражу літ “Ж” загальною площею 101,4 

кв.м., у разі їх придбання.   

 

 

З усіх питань порядку денного голосували одноголосно - «ЗА». 

 

 

Чепчек Дмитро Петрович                                                             ____________________________ 

 

Буряк Євген Євгенович                                                                 ____________________________ 

 

Генделик Орест Юхимович                                                          ____________________________ 
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Для усіх варіантів, крім варіанту №8 

 
ПРОТОКОЛ №3 

 

ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ УЧАСНИКІВ  

ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ  

«ЧЕБУРГЕН» 

 

 

місто Одеса                                                         тридцяте серпня дві тисячі девятнадцятого року 

 

Присутні учасники:      

 

- громадянин України Чепчек Дмитро Петрович, місце проживання: місто Одеса, вулиця 

Академіка Корольова, буд.20, кв. 11, ідентифікаційний податковий номер 2788616409, паспорт 

серії КЕ номер 458283, виданий Київським РВ УМВС України в Одеській області 03 вересня 1999 

року; 

- громадянин України Буряк Євген Євгенович, місце проживання: місто Одеса, вулиця 

Бочарова, буд.17, кв.23 ідентифікаційний податковий номер 2896609443, паспорт серії КК номер 

170826, виданий Суворовським РВ УМВС України в Одеській області 24 січня 1997 року. 

 

На загальних зборах ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

“ЧЕБУРГЕН” (далі – Товариство) присутні учасники, що володіють 62 відсотками голосів4.  

Учасники підтверджують, що вони були належним чином повідомлені про дату, місце 

проведення, та порядок денний Загальних зборів та ознайомлені з усіма документами, що 

стосуються порядку денного.  

 

 

Порядок денний: 

1. Про виключення учасника з Товариства; 

2. Про обрання директора Товариства; 

3. Про договір купівлі-продажу комплексу будівель звероферми №1. 

 

 

СЛУХАЛИ: 

З першого питання –  

Чепчека Дмитра Петровича, який доповів, що відсутній учасник – Генделик Орест 

Юхимович грубо порушив положення статуту Товариства – п.4.6. Статуту щодо заборони 

конкурентної діяльності, а саме – через пов'язану особу – свого брата Трандафілова Євгена 

Аркадійовича контролює суб'єкт господарювання – ТОВ „МАНГУСТ” (Код ЄДРПОУ 25789908, 

Україна, 65045, місто Одеса, вул.Преображенська, 34), який здійснює конкурентну діяльність у 

розумінні п.4.6. Статуту Товариства. Також Генделик Орест Юхимович, перебуваючи на посаді 

директора Товариства здійснив продаж важливого нерухомого майна Товариства – комплексу 

будівель звероферми №1 на користь ТОВ „БЄЛКА І СТРЄЛКА”. Згодом ТОВ „МАНГУСТ” 

придбало комплекс будівель звероферми №1 в ТОВ „БЄЛКА І СТРЄЛКА” за договором купівлі-

продажу. Отже – Генделик Орест Юхимович систематично не виконує обовя'зки учасника та 

перешкоджає своїми діями досягненню цілей Товариства. У зв'язку із викладеним Чепчек Дмитро 

Петрович запропонував виключити учасника Генделика Ореста Юхимовича з Товариства.  

З другого питання –  

Буряка Євгена Євгеновича, який запропонував звільнити Генделика Ореста Юхимовича з 

посади Директора Товариства у звязку з невідповідністю його займаній посаді (п.2 ст.40 Кодексу 

законів України про працю), що підтверджується викладеними вище обставинами та обрати 

Директором Товариства Чепчека Дмитра Петровича. 

 
4 Для варіантів 2, 3, 5, відповідно, 54 відсотки голосів. 
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Чепчека Дмитра Петровича, який оголосив заяву із проханням прийняти його на посаду 

Директора Товариства. 

 

З третього питання –  

Буряка Євгена Євгеновича, який запропонував подати до суду позовну заяву про визнання 

недійсним договорів купівлі-продажу комплексу будівель звероферми №1 

 

 

ВИРІШИЛИ: 

З першого питання –  

1. Виключити учасника Генделика Ореста Юхимовича з Товариства  

2. Визначити такий розподіл часток учасників, що залишаються у статутному капіталі 

Товариства: 

 

 

Учасник Вид    

внеску 

Частка  

(гривні) 

Частка 

(відсотки) 

 

Чепчек Дмитро Петрович  

 

Грошові 

кошти 

 

31 000 грн. 

(тридцять одна тисяча гривень 

00 коп) 

 

50 % 

 

Буряк Євген Євгенович  

 

Грошові 

кошти 

 

31 000 грн. 

(тридцять одна тисяча гривень 

00 коп) 

 

50 % 

 

 

ВСЬОГО: 

 

62 000 грн. 

(шістдесят дві тисячі гривень 00 

коп) 

 

100 % 

 

 

           3. Затвердити, підписати, оформити нову редакцію Статуту Товариства у зв’язку із 

виключенням учасника Генделика Ореста Юхимовича та здійснити її державну реєстрацію. 

 

 З другого питання – 

 1. Звільнити Генделика Ореста Юхимовича з посади Директора Товариства у звязку з 

невідповідністю його займаній посаді (п.2 ст.40 Кодексу законів України про працю); 

 2. Обрати Директором Товариства Чепчека Дмитра Петровича. 

 

 З третього питання: 

 1. Подати до суду позовну заяву про визнання недійсним договору купівлі-продажу 

комплексу будівель звероферми №1. 

 

 

З усіх питань порядку денного голосували одноголосно - «ЗА». 

 

 

Чепчек Дмитро Петрович                                                             ____________________________ 

 

 

Буряк Євген Євгенович                                                                 ____________________________ 
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Для варіанту №8 

 
ПРОТОКОЛ №3 

 

ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ УЧАСНИКІВ  

ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ  

«ЧЕБУРГЕН» 

 

 

місто Одеса                                                         тридцяте серпня дві тисячі девятнадцятого року 

 

Присутні учасники:      

 

- громадянин України Чепчек Дмитро Петрович, місце проживання: місто Одеса, вулиця 

Академіка Корольова, буд.20, кв. 11, ідентифікаційний податковий номер 2788616409, паспорт 

серії КЕ номер 458283, виданий Київським РВ УМВС України в Одеській області 03 вересня 1999 

року, що діє в особистій якості, як учасник ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “ЧЕБУРГЕН” (далі – Товариство) з 27% голосів, і, водночас – як 

представник Генделика Ореста Юхимовича, місце проживання: місто Одеса, вулиця Сегедська, 

буд.½, кв. 3, ідентифікаційний податковий номер 2450709685, паспорт серії КК номер 995474, 

виданий Приморським РВ УМВС України в Одеській області 17 лютого 2003 року за довіреністю 

від 02 квітня 2016 року №6771 з 46% голосів (разом – 73% голосів); 

- громадянин України Буряк Євген Євгенович, місце проживання: місто Одеса, вулиця 

Бочарова, буд.17, кв.23 ідентифікаційний податковий номер 2896609443, паспорт серії КК номер 

170826, виданий Суворовським РВ УМВС України в Одеській області 24 січня 1997 року з 27% 

голосів. 

На загальних зборах Товариства присутні учасники, що володіють 100 відсотками голосів.  

Учасники підтверджують, що вони були належним чином повідомлені про дату, місце 

проведення, та порядок денний Загальних зборів та ознайомлені з усіма документами, що 

стосуються порядку денного.  

 

 

Порядок денний: 

4. Про виключення учасника з Товариства; 

5. Про обрання директора Товариства; 

6. Про договір купівлі-продажу комплексу будівель звероферми №1. 

 

 

СЛУХАЛИ: 

З першого питання –  

Чепчека Дмитра Петровича, який доповів, що відсутній учасник – Генделик Орест 

Юхимович грубо порушив положення статуту Товариства – п.4.6. Статуту щодо заборони 

конкурентної діяльності, а саме – через пов'язану особу – свого брата Трандафілова Євгена 

Аркадійовича контролює суб'єкт господарювання – ТОВ „МАНГУСТ” (Код ЄДРПОУ 25789908, 

Україна, 65045, місто Одеса, вул.Преображенська, 34), який здійснює конкурентну діяльність у 

розумінні п.4.6. Статуту Товариства. Також Генделик Орест Юхимович, перебуваючи на посаді 

директора Товариства здійснив продаж важливого нерухомого майна Товариства – комплексу 

будівель звероферми №1 на користь ТОВ „БЄЛКА І СТРЄЛКА”. Згодом ТОВ „МАНГУСТ” 

придбало комплекс будівель звероферми №1 в ТОВ „БЄЛКА І СТРЄЛКА” за договором купівлі-

продажу. Отже – Генделик Орест Юхимович систематично не виконує обовя'зки учасника та 

перешкоджає своїми діями досягненню цілей Товариства. У зв'язку із викладеним Чепчек Дмитро 

Петрович запропонував виключити учасника Генделика Ореста Юхимовича з Товариства.  

З другого питання –  

Буряка Євгена Євгеновича, який запропонував звільнити Генделика Ореста Юхимовича з 

посади Директора Товариства у звязку з невідповідністю його займаній посаді (п.2 ст.40 Кодексу 
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законів України про працю), що підтверджується викладеними вище обставинами та обрати 

Директором Товариства Чепчека Дмитра Петровича. 

Чепчека Дмитра Петровича, який оголосив заяву із проханням прийняти його на посаду 

Директора Товариства. 

 

З третього питання –  

Буряка Євгена Євгеновича, який запропонував подати до суду позовну заяву про визнання 

недійсним договорів купівлі-продажу комплексу будівель звероферми №1 

 

 

ВИРІШИЛИ: 

З першого питання –  

1. Виключити учасника Генделика Ореста Юхимовича з Товариства  

2. Визначити такий розподіл часток учасників, що залишаються у статутному капіталі 

Товариства: 

 

 

Учасник Вид    

внеску 

Частка  

(гривні) 

Частка 

(відсотки) 

 

Чепчек Дмитро Петрович  

 

Грошові 

кошти 

 

31 000 грн. 

(тридцять одна тисяча гривень 

00 коп) 

 

50 % 

 

Буряк Євген Євгенович  

 

Грошові 

кошти 

 

31 000 грн. 

(тридцять одна тисяча гривень 

00 коп) 

 

50 % 

 

 

ВСЬОГО: 

 

62 000 грн. 

(шістдесят дві тисячі гривень 00 

коп) 

 

100 % 

 

 

           3. Затвердити, підписати, оформити нову редакцію Статуту Товариства у зв’язку із 

виключенням учасника Генделика Ореста Юхимовича та здійснити її державну реєстрацію. 

 

 З другого питання – 

 1. Звільнити Генделика Ореста Юхимовича з посади Директора Товариства у звязку з 

невідповідністю його займаній посаді (п.2 ст.40 Кодексу законів України про працю); 

 2. Обрати Директором Товариства Чепчека Дмитра Петровича. 

 

 З третього питання: 

 1. Подати до суду позовну заяву про визнання недійсним договору купівлі-продажу 

комплексу будівель звероферми №1. 

 

 

З усіх питань порядку денного голосували одноголосно - «ЗА». 

 

 

Чепчек Дмитро Петрович                                                             ____________________________ 

 

 

Буряк Євген Євгенович                                                                 ____________________________ 
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ДОВІРЕНІСТЬ 

 

місто Одеса                                         друге квітня дві тисячі девятнадцятого року 

 

Громадянин України ГЕНДЕЛИК ОРЕСТ ЮХИМОВИЧ, місце проживання: місто 

Одеса, вулиця Сегедська, буд.½, кв. 3, ідентифікаційний податковий номер 2450709685, 

паспорт серії КК номер 995474, виданий Приморським РВ УМВС України в Одеській 

області 17 лютого 2003 року, іменований в подальшому ДОВІРИТЕЛЬ цією довіреністю 

уповноважує громадянин України ЧЕПЧЕКА ДМИТРА ПЕТРОВИЧА, місце 

проживання: місто Одеса, вулиця Академіка Корольова, буд.20, кв. 11, ідентифікаційний 

податковий номер 2788616409, паспорт серії КЕ номер 458283, виданий Київським РВ 

УМВС України в Одеській області 03 вересня 1999 року, іменованого у подальшому 

ПРЕДСТАВНИК  представляти ДОВІРИТЕЛЯ на загальних зборах ТОВАРИСТВА З 

ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЧЕБУРГЕН", ідентифікаційний код 

03579076, місцезнаходження: місто Одеса, вулиця Варненська, 3/4, іменованого далі 

ТОВАРИСТВО, для чого ПРЕДСТАВНИК отримує права скликати загальні збори 

учасників ТОВАРИСТВА, вносити пропозиції до порядку денного таких зборів, 

представляети інтереси ДОВІРИТЕЛЯ на таких зборах з правом приймати рішення на 

власний розсуд ПРЕДСТАВНИКА, підписувати будь-які документи, необхідні для 

виконання цієї Довіреності, включаючи, але не обмежуючись будь-які заяви, протоколи 

загальних зборів учасників ТОВАРИСТВА, зміни до статуту ТОВАРИСТВА, а також – 

будь-які інші документи, вчинювати будь-які інші дії передбачені законодавством 

України, що є необхідними для належного та ефективного представництва прав 

Довірителя за цією Довіреністю. 

 

ПІДПИС: 
 

_____________________________________________________________ 
 

02 квітя 2019 року  року  цю довіреність договір посвідчено мною, Якименко Д.Д.., приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального 

округу. Довіреність підписано у моїй присутності. Особу довірителя встановлено, її дієздатність перевірено. 

Зареєстровано в реєстрі за № 6771.  

Стягнуто плати за домовленістю. 

 Приватний нотаріус                                                                                                                         Якименко Д.Д. 
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ДОГОВІР КУПІВЛІ – ПРОДАЖУ НЕРУХОМОГО МАЙНА 

 

місто Кодима                            дванадцяте липня дві тисячі шостого року. 

 

ОРЕНДНЕ ПІДПРИЄМСТВО „КОДИМСЬКА ЗВІРОФЕРМА”, ідентифікаційний код 21674390, 

місцезнаходження: Одеська область, Кодимський район, місто Кодима, вулиця Промислова, 301 в особі 

директора громадянина України НЕПИЙВОДИ ЄВГРАФА РОМАНОВИЧА, місце проживання: місто 

Одеса, вулиця Затонського, 6, кв. 40, ідентифікаційний податковий номер 87380911, паспорт серії КЕ номер 

232341, виданий Суворовським РВ УМВС України в Одеській області 23 вересня 1997 року, що діє на 

підставі Статуту (далі - ПРОДАВЕЦЬ) з одного боку та ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЧЕБУРГЕН", ідентифікаційний код 03579076, місцезнаходження: місто Одеса, 

вулиця Варненська, 3/4, в особі директора громадянина України ГЕНДЕЛИКА ОРЕСТА ЮХИМОВИЧА, 

місце проживання: місто Одеса, вулиця Сегедська, буд.½, кв. 3, ідентифікаційний податковий номер 

2450709685, паспорт серії КК номер 995474, виданий Приморським РВ УМВС України в Одеській області 

17 лютого 2003 року, що діє на підставі Статуту (далі - ПОКУПЕЦЬ), з іншого боку уклали даний договір 

(далі - Договір) про нижченаведене: 

 1. ПРОДАВЕЦЬ продає, а ПОКУПЕЦЬ купує нерухоме майно - будівлі, розташовані за адресою: 

ОДЕСЬКА ОБЛАСТЬ, КОДИМСЬКИЙ РАЙОН, МІСТО КОДИМА, ВУЛИЦЯ ПРОМИСЛОВА, 

ТРИСТА ТРИ, у складі : будівля звероферми літ.”А” загальною площею 1745,9 кв.м., будівля складу літ “Е” 

загальною площею 395,6 кв.м.; будівлі гаражів літ “В” загальною площею 212,9 кв.м.; літ. “Г” загальною площею 

76,3 кв.м.; будівлі вагової літ.”Б” площею забудови 14,2 кв.м., літ.”Б1” площею забудови 60,5 кв.м. (далі - майно). 

2. Майно належить ПРОДАВЦЕВІ на праві власності на свідоцтва про право власності серії САА 

№754780, виданого виконавчим комітетом Кодимської міської ради 7 липня 2004 р. 

3. Право власності ПРОДАВЦЯ на майно зареєстроване 17 липня 2004 р. в Кодимському 

міжміському бюро технічної інвентаризації за №1289079 (реєстраційна книга №1, запис №101). 

 4. Характеристика майна наводиться у Витягу з реєстру прав власності на нерухоме майно від 10 

липня 2006 р. №7854876 наданому Кодимським міжміським бюро технічної інвентаризації.  

5. ПРОДАВЕЦЬ свідчить, що майно не є проданим, або іншим засобом відчуженим, під арештом 

або забороною не знаходиться, судових справ щодо нього немає, майно не передане в оренду (найм), у 

спільну діяльність, у заставу (іпотеку), або податкову заставу, не внесене як внесок до статутного фонду 

(капіталу) юридичних осіб (Витяг з Єдиного реєстру заборон відчуження об’єктів нерухомого майна  № 

23769051 від 12 липня 2006 року; витяг з Державного реєстру обтяжень рухомого майна про податкові 

застави №23768965 від 12 липня 2006 року). 

6. Ціна майна, за яку вчиняється продаж складає 14 000 грн. (чотирнадцять тисяч гривень), з 

урахуванням ПДВ. 

7. За  даними  Кодимського міжміського бюро технічної інвентаризації, балансова  вартість майна 

становить 13 732 гривні  44 копійки (тринадцять  тисяч  сімсот тридцять  дві гривні  44 копійки). 

8. ПОКУПЕЦЬ сплачує ПРОДАВЦЕВІ ціну майна, за яку вчиняється продаж, протягом п'яти 

банківських днів з моменту підписання Договору шляхом шляхом безготівкових розрахунків на рахунок 

ПРОДАВЦЯ №26000301370037 у Кодимському відділенні Промінвестбанку МФО 328522, 

ідентифікаційний код 03579064  

9. Ризик випадкової загибелі майна переходить до ПОКУПЦЯ з моменту реєстрації його права 

власності на майно.  

10. Майно вважається переданим ПОКУПЦЕВІ з моменту підписання Договору.  

11. Якщо будь-які умови Договору стають недійсними за будь-яких причин, це не впливає на дію та 

дійсність інших умов Договору. 

12. Витрати по нотаріальному посвідченню Договору несе ПОКУПЕЦЬ. 

13. Зміст статей 526, 635 Цивільного кодексу України, статті Кримінального кодексу України, що 

передбачають відповідальність за шахрайство, підробку і використання підроблених документів, Сторонам 

роз'яснено. 

14. Цей Договір складений у двох примірниках рівної сили, один з яких залишається у справах 

приватного нотаріуса, а другий видається ПОКУПЦЕВІ. 

 

ПІДПИСИ: 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 
 

12 липня 2006 року  цей договір посвідчено мною, Фоменко О.О., приватним нотаріусом Кодимського районного нотаріального округу. 

Договір підписано у моїй присутності. Особу громадян, які підписали договір  встановлено, їх дієздатність, а також правоздатність та 

дієздатність ОРЕНДНОГО ПІДПРИЄМСТВА „КОДИМСЬКА ЗВІРОФЕРМА” та ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

"ЧЕБУРГЕН", повноваження їх представників і належність ОРЕНДНОМУ ПІДПРИЄМСТВА „ КОДИМСЬКА ЗВІРОФЕРМА”, майна,  що 

відчужується,  перевірено. 

У відповідності до статті  210 Цивільного Кодексу України цей договір підлягає державній реєстрації.   

Зареєстровано в реєстрі за № 2121 

 Стягнуто плати за домовленістю. 

Приватний нотаріус                                                                                                                         Фоменко О.О. 
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ДОГОВІР КУПІВЛІ – ПРОДАЖУ НЕРУХОМОГО МАЙНА 

 

місто Кодима                            дванадцяте липня дві тисячі шостого року. 

 

ОРЕНДНЕ ПІДПРИЄМСТВО „КОДИМСЬКА ЗВІРОФЕРМА”, ідентифікаційний код 21674390, 

місцезнаходження: Одеська область, Кодимський район, місто Кодима, вулиця Промислова, 301 в особі 

директора громадянина України НЕПИЙВОДИ ЄВГРАФА РОМАНОВИЧА, місце проживання: місто 

Одеса, вулиця Затонського, 6, кв. 40, ідентифікаційний податковий номер 87380911, паспорт серії КЕ номер 

232341, виданий Суворовським РВ УМВС України в Одеській області 23 вересня 1997 року, що діє на 

підставі Статуту (далі - ПРОДАВЕЦЬ) з одного боку та ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЧЕБУРГЕН", ідентифікаційний код 03579076, місцезнаходження: місто Одеса, 

вулиця Варненська, 3/4, в особі директора громадянина України ГЕНДЕЛИКА ОРЕСТА ЮХИМОВИЧА, 

місце проживання: місто Одеса, вулиця Сегедська, буд.½, кв. 3, ідентифікаційний податковий номер 

2450709685, паспорт серії КК номер 995474, виданий Приморським РВ УМВС України в Одеській області 

17 лютого 2003 року, що діє на підставі Статуту (далі - ПОКУПЕЦЬ), з іншого боку уклали даний договір 

(далі - Договір) про нижченаведене: 

 1. ПРОДАВЕЦЬ продає, а ПОКУПЕЦЬ купує нерухоме майно - будівлі, розташовані за адресою: 

ОДЕСЬКА ОБЛАСТЬ, КОДИМСЬКИЙ РАЙОН, МІСТО КОДИМА, ВУЛИЦЯ ПРОМИСЛОВА, 

ТРИСТА П’ЯТЬ, у складі : будівля звероферми літ.”Б” загальною площею 2512,4 кв.м., будівля складу літ 

“Д” загальною площею 518,5 кв.м.; будівля гаражу літ “Ж” загальною площею 101,4 кв.м. (далі - майно). 

2. Майно належить ПРОДАВЦЕВІ на праві власності на свідоцтва про право власності серії САА 

№754781, виданого виконавчим комітетом Кодимської міської ради 7 липня 2004 р. 

3. Право власності ПРОДАВЦЯ на майно зареєстроване 17 липня 2004 р. в Кодимському 

міжміському бюро технічної інвентаризації за №1289080 (реєстраційна книга №1, запис №102). 

 4. Характеристика майна наводиться у Витягу з реєстру прав власності на нерухоме майно від 10 

липня 2006 р. №7854877 наданому Кодимським міжміським бюро технічної інвентаризації.  

5. ПРОДАВЕЦЬ свідчить, що майно не є проданим, або іншим засобом відчуженим, під арештом 

або забороною не знаходиться, судових справ щодо нього немає, майно не передане в оренду (найм), у 

спільну діяльність, у заставу (іпотеку), або податкову заставу, не внесене як внесок до статутного фонду 

(капіталу) юридичних осіб (Витяг з Єдиного реєстру заборон відчуження об’єктів нерухомого майна  № 

23769052 від 12 липня 2006 року; витяг з Державного реєстру обтяжень рухомого майна про податкові 

застави №23768966 від 12 липня 2006 року). 

6. Ціна майна, за яку вчиняється продаж складає 21 000 грн. (двадцять одна тисяча гривень), з 

урахуванням ПДВ. 

7. За  даними  Кодимського міжміського бюро технічної інвентаризації, балансова  вартість майна 

становить 18 811 гривні  02 копійки (відевятнадцять  тисяч  вісімсот одинадцять гривень  02 копійки). 

8. ПОКУПЕЦЬ сплачує ПРОДАВЦЕВІ ціну майна, за яку вчиняється продаж, протягом п'яти 

банківських днів з моменту підписання Договору шляхом шляхом безготівкових розрахунків на рахунок 

ПРОДАВЦЯ №26000301370037 у Кодимському відділенні Промінвестбанку МФО 328522, ідентифікаційний 

код 03579064  

9. Ризик випадкової загибелі майна переходить до ПОКУПЦЯ з моменту реєстрації його права 

власності на майно.  

10. Майно вважається переданим ПОКУПЦЕВІ з моменту підписання Договору.  

11. Якщо будь-які умови Договору стають недійсними за будь-яких причин, це не впливає на дію та 

дійсність інших умов Договору. 

12. Витрати по нотаріальному посвідченню Договору несе ПОКУПЕЦЬ. 

13. Зміст статей 526, 635 Цивільного кодексу України, статті Кримінального кодексу України, що 

передбачають відповідальність за шахрайство, підробку і використання підроблених документів, Сторонам 

роз'яснено. 

14. Цей Договір складений у двох примірниках рівної сили, один з яких залишається у справах 

приватного нотаріуса, а другий видається ПОКУПЦЕВІ. 

 

ПІДПИСИ: 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 
 

12 липня 2006 року  цей договір посвідчено мною, Фоменко О.О., приватним нотаріусом Кодимського міжрайонного нотаріального округу. 

Договір підписано у моїй присутності. Особу громадян, які підписали договір  встановлено, їх дієздатність, а також правоздатність та 

дієздатність ОРЕНДНОГО ПІДПРИЄМСТВА „КОДИМСЬКА ЗВІРОФЕРМА” та ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

"ЧЕБУРГЕН", повноваження їх представників і належність ОРЕНДНОМУ ПІДПРИЄМСТВА „КОДИМСЬКА ЗВІРОФЕРМА”, майна,  що 

відчужується,  перевірено. 

У відповідності до статті  210 Цивільного Кодексу України цей договір підлягає державній реєстрації.   

Зареєстровано в реєстрі за № 2122 

 Стягнуто плати за домовленістю. 

 

Приватний нотаріус                                                                                                                         Фоменко О.О. 
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ДОГОВІР КУПІВЛІ – ПРОДАЖУ НЕРУХОМОГО МАЙНА 

місто Кодима                            перше серпня дві тисячі девятнадцятого року. 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЧЕБУРГЕН", ідентифікаційний код 

03579076, місцезнаходження: місто Одеса, вулиця Варненська, 3/4, в особі директора громадянина України 

ГЕНДЕЛИКА ОРЕСТА ЮХИМОВИЧА, місце проживання: місто Одеса, вулиця Сегедська, буд.½, кв. 3, 

ідентифікаційний податковий номер 2450709685, паспорт серії КК номер 995474, виданий Приморським РВ 

УМВС України в Одеській області 17 лютого 2003 року, що діє на підставі Статуту (далі - ПРОДАВЕЦЬ) з 

одного боку та ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ „БЄЛКА І СТРЄЛКА”, 

ідентифікаційний код 45875512, місцезнаходження: місто Одеса, вулиця Армійська, 12, кв.2 в особі 

директора громадянина України КОВАЛЕНКА ПЕТРА МИХАЙЛОВИЧА, місце проживання: місто 

Одеса, вулиця Ільфа і Петрова, 11, кв.24, ідентифікаційний податковий номер 398690584, паспорт серії КЕ 

номер 714273, виданий Київським РВ УМВС України в Одеській області 12 січня 2000 року, що діє на 

підставі Статуту (далі - ПОКУПЕЦЬ), з іншого боку уклали даний договір (далі - Договір) про 

нижченаведене: 

 1. ПРОДАВЕЦЬ продає, а ПОКУПЕЦЬ купує нерухоме майно - будівлі, розташовані за адресою: 

ОДЕСЬКА ОБЛАСТЬ, КОДИМСЬКИЙ РАЙОН, МІСТО КОДИМА, ВУЛИЦЯ ПРОМИСЛОВА, 

ТРИСТА ТРИ, у складі : будівля звероферми літ.”А” загальною площею 1745,9 кв.м., будівля складу літ “Е” 

загальною площею 395,6 кв.м.; будівлі гаражів літ “В” загальною площею 212,9 кв.м.; літ. “Г” загальною 

площею 76,3 кв.м.; будівлі вагової літ.”Б” площею забудови 14,2 кв.м., літ.”Б1” площею забудови 60,5 кв.м. 

(далі - майно). 

2. Майно належить ПРОДАВЦЕВІ на праві приватної власності на підставі договору купівлі-

продажу нерухомого майна, від 12 липня 2006 року, посвідченого приватним нотаріусом Кодимського 

міжрайонного нотаріального округу Фоменко О.О. у реєстрі нотаріальних дій за №2121. 

3. Право власності ПРОДАВЦЯ на майно зареєстроване 01.08.2019 о 16:37:09 нотаріусом 

Кодимської державної нотаріальної контори Одеської області Фоменко О.О., рішення про державну 

реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер: 3548812 від 01.08.2019 16:34:12. 

4. ПРОДАВЕЦЬ свідчить, що майно не є проданим, або іншим засобом відчуженим, під арештом 

або забороною не знаходиться, судових справ щодо нього немає, майно не передане в оренду (найм), у 

спільну діяльність, у заставу (іпотеку), або податкову заставу, не внесене як внесок до статутного фонду 

(капіталу) юридичних осіб. 

5. Вартість майна згідно звіту від 26 липня 2019 р. незалежного оцінювача – ТОВ «АГЕНТСТВО 

ОЦІНКИ НЕРУХОМОСТІ», сертифікат суб'єкта оціночної діяльності №14341/13 від 13-02-2013 складає 

490200,00 грн. (чотириста дев’яносто тисяч двісті гривень 00 коп.) з урахуванням ПДВ.  

6. Ціна майна, за яку вчиняється продаж складає 490200,00 грн. (чотириста дев’яносто тисяч двісті 

гривень 00 коп.), з урахуванням ПДВ. 

7. ПОКУПЕЦЬ сплачує ПРОДАВЦЕВІ ціну майна, за яку вчиняється продаж, протягом п'яти 

банківських днів з моменту підписання Договору шляхом шляхом безготівкових розрахунків на рахунок 

ПРОДАВЦЯ в Одеській обласній філії АКБ “Укрсоцбанк” за наступними реквізитами: рахунок 

№2600830013218 в Одеській обласній філії АКБ “Укрсоцбанк” МФО 328016, ідентифікаційний код 

09338019. 

8. Ризик випадкової загибелі майна переходить до ПОКУПЦЯ з моменту реєстрації його права 

власності на майно.  

9. Майно вважається переданим ПОКУПЦЕВІ з моменту підписання Договору.  

10. Усі спори, які виникнуть при виконанні (невиконанні) Договору, Сторони передаватимуть на 

вирішення Постійно діючому третейському суду при Юридичній корпорації “Принцип”, м.Київ, що діятиме у 

складі трьох третейських суддів. Сторони зобов΄язуються виконати прийняте третейським судом рішення 

добровільно.  

11. Витрати по нотаріальному посвідченню Договору несе ПОКУПЕЦЬ. 

12. Зміст статей 526, 635 Цивільного кодексу України, статті Кримінального кодексу України, що 

передбачають відповідальність за шахрайство, підробку і використання підроблених документів, Сторонам 

роз'яснено. 

13. Цей Договір складений у двох примірниках рівної сили, один з яких залишається у справах 

приватного нотаріуса, а другий видається ПОКУПЦЕВІ. 

ПІДПИСИ: 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 
 

1 серпня 2019 року  цей договір посвідчено мною, Фоменко О.О., приватним нотаріусом Кодимського міжрайонного нотаріального округу. 

Договір підписано у моїй присутності. Особу громадян, які підписали договір  встановлено, їх дієздатність, а також правоздатність та 

дієздатність  ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЧЕБУРГЕН" та ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ „БЄЛКА І СТРЄЛКА”, повноваження їх представників і належність ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЧЕБУРГЕН", майна,  що відчужується,  перевірено. 

 

Зареєстровано в реєстрі за № 4543 

 Стягнуто плати за домовленістю. 

Приватний нотаріус                                                                                                                         Фоменко О.О. 
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ДОГОВІР КУПІВЛІ – ПРОДАЖУ НЕРУХОМОГО МАЙНА 

місто Кодима                            двадцять друге серпня дві тисячі девятнадцятого року. 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ „БЄЛКА І СТРЄЛКА”, 

ідентифікаційний код 45875512, місцезнаходження: місто Одеса, вулиця Армійська, 12, кв.2 в особі 

директора громадянина України КОВАЛЕНКА ПЕТРА МИХАЙЛОВИЧА, місце проживання: місто 

Одеса, вулиця Ільфа і Петрова, 11, кв.24, ідентифікаційний податковий номер 398690584, паспорт серії КЕ 

номер 714273, виданий Київським РВ УМВС України в Одеській області 12 січня 2000 року, що діє на 

підставі Статуту (далі - ПРОДАВЕЦЬ) з одного боку та ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ „МАНГУСТ”, ідентифікаційний код 23912491, місцезнаходження: місто Одеса, 

проспект Шевченка, 2 в особі директора громадянина України ТРАНДАФІЛОВА ЄВГЕНА 

АРКАДІЙОВИЧА, місце проживання: місто Одеса, вулиця Костанді, 11, ідентифікаційний податковий 

номер 1275489838, паспорт серії КК номер 400956, виданий Київським РВ УМВС України в Одеській 

області 24 липня 1999 року, що діє на підставі Статуту (далі - ПОКУПЕЦЬ), з іншого боку уклали даний 

договір (далі - Договір) про нижченаведене: 

 1. ПРОДАВЕЦЬ продає, а ПОКУПЕЦЬ купує нерухоме майно - будівлі, розташовані за адресою: 

ОДЕСЬКА ОБЛАСТЬ, КОДИМСЬКИЙ РАЙОН, МІСТО КОДИМА, ВУЛИЦЯ ПРОМИСЛОВА, 

ТРИСТА ТРИ, у складі : будівля звероферми літ.”А” загальною площею 1745,9 кв.м., будівля складу літ “Е” 

загальною площею 395,6 кв.м.; будівлі гаражів літ “В” загальною площею 212,9 кв.м.; літ. “Г” загальною 

площею 76,3 кв.м.; будівлі вагової літ.”Б” площею забудови 14,2 кв.м., літ.”Б1” площею забудови 60,5 кв.м. 

(далі - майно). 

2. Майно належить ПРОДАВЦЕВІ на праві власності на підставі договору купівлі-продажу 

нерухомого майна, від 1 серпня 2019 року, посвідченого приватним нотаріусом Кодимського міжрайонного 

нотаріального округу Фоменко О.О. у реєстрі нотаріальних дій за №4543. 

3. Право власності ПРОДАВЦЯ на майно зареєстроване  01.08.2019 о 17:01:28 нотаріусом 

Кодимської державної нотаріальної контори Одеської області Фоменко О.О., рішення про державну 

реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер: 3548878 від 01.08.2019 16:55:43. 

4. ПРОДАВЕЦЬ свідчить, що майно не є проданим, або іншим засобом відчуженим, під арештом 

або забороною не знаходиться, судових справ щодо нього немає, майно не передане в оренду (найм), у 

спільну діяльність, у заставу (іпотеку), або податкову заставу, не внесене як внесок до статутного фонду 

(капіталу) юридичних осіб. 

5. Вартість майна згідно звіту від 27 липня 2019 р. незалежного оцінювача – ТОВ «АГЕНТСТВО 

ОЦІНКИ НЕРУХОМОСТІ», сертифікат суб'єкта оціночної діяльності №14341/13 від 13-02-2013 складає 

490200,00 грн. (чотириста дев’яносто тисяч двісті гривень 00 коп.) з урахуванням ПДВ.  

6. Ціна майна, за яку вчиняється продаж складає 495000,00 грн. (чотириста дев’яносто п’ять тисяч 

гривень 00 коп.), з урахуванням ПДВ. 

7. ПОКУПЕЦЬ сплачує ПРОДАВЦЕВІ ціну майна, за яку вчиняється продаж, протягом п'яти 

банківських днів з моменту підписання Договору шляхом шляхом безготівкових розрахунків на рахунок 

ПРОДАВЦЯ в Одеській обласній філії АКБ “Укрсоцбанк” за наступними реквізитами: рахунок 

№2600830013788 в Одеській обласній філії АКБ “Укрсоцбанк” МФО 328016, ідентифікаційний код 

09338019. 

8. Ризик випадкової загибелі майна переходить до ПОКУПЦЯ з моменту реєстрації його права 

власності на майно.  

9. Майно вважається переданим ПОКУПЦЕВІ з моменту підписання Договору.  

10. Усі спори, які виникнуть при виконанні (невиконанні) Договору, Сторони передаватимуть на 

вирішення Постійно діючому третейському суду при Юридичній корпорації “Принцип”, м.Київ, що діятиме у 

складі трьох третейських суддів. Сторони зобов΄язуються виконати прийняте третейським судом рішення 

добровільно.  

11. Витрати по нотаріальному посвідченню Договору несе ПОКУПЕЦЬ. 

12. Зміст статей 526, 635 Цивільного кодексу України, статті Кримінального кодексу України, що 

передбачають відповідальність за шахрайство, підробку і використання підроблених документів, Сторонам 

роз'яснено. 

13. Цей Договір складений у двох примірниках рівної сили, один з яких залишається у справах 

приватного нотаріуса, а другий видається ПОКУПЦЕВІ. 

ПІДПИСИ: 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 
 

22 серпня 2019 року  цей договір посвідчено мною, Фоменко О.О., приватним нотаріусом Кодимського міжрайонного нотаріального округу. 

Договір підписано у моїй присутності. Особу громадян, які підписали договір  встановлено, їх дієздатність, а також правоздатність та 

дієздатність  ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ „БЄЛКА І СТРЄЛКА” та ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ „МАНГУСТ”, повноваження їх представників і належність ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

„БЄЛКА І СТРЄЛКА”, майна,  що відчужується,  перевірено. 

Зареєстровано в реєстрі за № 4781 

 Стягнуто плати за домовленістю. 

 

Приватний нотаріус                                                                                                                         Фоменко О.О. 
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Інформаційна довідка з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та 
Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного 
реєстру заборон відчуження об’єктів нерухомого майна щодо об’єкта нерухомого 

майна 
 

Номер інформаційної 65053834 

довідки:  
Дата, час формування: 31.08.2019 11:31:30 
 
Підстава формування пошук через веб-сайт: Чепчек Дмитро Петрович, ЄДРПОУ: 

інформаційної довідки: 2788616409 
 

Параметри запиту 
 
Пошук в Державному права власності, інші речові права, іпотеки, обтяження 

реєстрі речових прав на 
нерухоме майно про:  
Адреса / Одеська обл., Кодимський район, м.Кодима,  

вулиця Промислова,  будинок 303 

Місцезнаходження: 
 

ВІДОМОСТІ  
З ДЕРЖАВНОГО РЕЄСТРУ РЕЧОВИХ ПРАВ НА НЕРУХОМЕ МАЙНО 

 

Актуальна інформація про об’єкт нерухомого майна 
 
Реєстраційний номер 821262782221 

об’єкта нерухомого 
майна:  
Об’єкт нерухомого виробничі та невиробничі будівлі, об'єкт житлової 

нерухомості: Ні 

майна:  
Площа: Загальна площа (кв.м): 2505,5 
 
Адреса: Одеська обл., Кодимський район, м.Кодима, вулиця 

Промислова, 

  будинок 303 

 

 

Відомості про складові частини об’єкта нерухомого майна 
 
Складова частина об’єкта будівля, будівля звероферми,  А  

нерухомого майна:  
Площа: Загальна площа (кв.м): 1745,9 
 
Складова частина об’єкта будівля, будівля вагової, Б 

нерухомого майна:  
Площа: Загальна площа (кв.м): 14.2 
 
Складова частина об’єкта будівля, будівля вагової, Б1 

нерухомого майна:  
Площа: Загальна площа (кв.м): 60.5 
 
Складова частина об’єкта будівля, будівля гаражу, В 

нерухомого майна:  
Площа: Загальна площа (кв.м): 212.9 
 
Складова частина об’єкта будівля, будівля гаражу, Г 
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нерухомого майна:  
Площа: Загальна площа (кв.м): 76.3 
 
Складова частина об’єкта будівля, будівля складу, Е 

нерухомого майна:  
Площа: Загальна площа (кв.м): 395.5 
 
 

Актуальна інформація про право власності 
 
Номер запису про право власності: 14288104 

 

Дата, час державної 22.08.2019 16:39:57 

реєстрації:  
Державний реєстратор: приватний нотаріус Фоменко Олена Олександрівна,  

 Кодимський міжрайонний нотаріальний округ, Одеська обл. 

  
Підстава виникнення договір купівлі-продажу, серія та номер: 4781,  

права власності:  виданий 22.07.2019, 

  
Видавник:  Приватний нотаріус Кодимського міжміського  

 нотаріального округу Фоменко О.О. 

  
Підстава внесення Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, 

індексний 

запису: номер: 29359774 від 22.08.2019 14:57:52, приватний нотаріус  

Фоменко Олена Олександрівна,  

 Кодимський міжрайонний нотаріальний округ, Одеська обл. 
  

Форма власності: приватна 
 
Вид спільної власності: Ні 
 
Розмір частки: Ні 
 

Власники: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ „МАНГУСТ”, код ЄДРПОУ: 
23912491, місцезнаходження: Україна, Одеська обл., місто 
Одеса, проспект Шевченка, будинок 2 
  

Відомості про реєстрацію іншого речового права відсутні  

Відомості про державну реєстрацію іпотеки відсутні 

Відомості про державну реєстрацію обтяжень відсутні 
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ВИСНОВОК ПРО ВАРТІСТЬ ОБ'ЄКТА ОЦІНКИ5 

 

Об'єкт оцінки  Нерухоме майно: будівля звероферми 

літ.”А” загальною площею 1745,9 кв.м., 

будівля складу літ “Е” загальною площею 

395,6 кв.м.; будівлі гаражів літ “В” 

загальною площею 212,9 кв.м.; літ. “Г” 

загальною площею 76,3 кв.м.; будівлі 

вагової літ.”Б” площею забудови 14,2 кв.м., 

літ.”Б1” площею забудови 60,5 кв.м. 

Власник об'єкта оцінки ОРЕНДНЕ ПІДПРИЄМСТВО 

„КОДИМСЬКА ЗВІРОФЕРМА” 

Місцезнаходження об'єкта оцінки Одеська область, Кодимський район, місто 

Кодима, вулиця Промислова, 303 

Суб'єкт оціночної діяльності ТОВ „АГЕНТСТВО ОЦІНКИ 

НЕРУХОМОСТІ”, сертифікат суб'єкта 

оціночної діяльності №3141/05 від 28 

березня 2005 року, виданий Фондом 

державного майна України 

Замовник ОРЕНДНЕ ПІДПРИЄМСТВО 

„КОДИМСЬКА ЗВІРОФЕРМА” 

Мета оцінки Визначення ринкової вартості об'єкта 

оцінки для прийняття рішення про його 

відчуження 

Єдине призначення звіту про оцінку Звіт не може використовуватися за 

функцією, що не передбачена завданням на 

оцінку 

Достовірність вихідних даних та іншої 

використаної інформації 

Вся інформація технічного, економічного, 

юридичного характеру, що надана 

оцінювачам у письмовій, або усній формі, 

підтверджена, або не підтверджена 

документальна сприймалася як достовірна 

Дата складання звіту 15 червня 2006 року 

Дата оцінки 5 червня 2006 року 

Дата огляду об'єкту оцінки 3 червня 2006 р., 7 червня 2006 р. 

Вид вартості Ринкова вартість з урахуванням ПДВ 

Використані підходи оцінки Витратний, порівняльний, дохідний (метод 

прямої капіталізації доходів) 

Ринкова вартість об'єкта з у рахуванням 

ПДВ, у гривнях 

1 010 515 (один мільйон десять тисяч пятсот 

пятнадцять) гривень з урахуванням ПДВ. 

Оцінювач                                                                        _______________  О.П.Коренець 

(сертифікат ФДМУ і УТО №215)  

Директор  

ТОВ „АГЕНТСТВО ОЦІНКИ НЕРУХОМОСТІ”        _______________ Петренко О. 

МП 

 
5 Висновок про вартість об’єкту оцінки є частиною звіту, до якого крім висновків входять також: опис 

об'єкту оцінки; опис та аналіз зібраних і використаних даних; виклад змісту застосованих методичних 

підходів, методів та оціночних процедур, а також відповідних розрахунків, за допомогою яких підготовлено 

висновок про вартість майна; додатки з копіями всіх вихідних даних та ін.  
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ВИСНОВОК ПРО ВАРТІСТЬ ОБ'ЄКТА ОЦІНКИ 

 

Об'єкт оцінки  Нерухоме майно: будівля звероферми 

літ.”Б” загальною площею 2512,4 кв.м., 

будівля складу літ “Д” загальною площею 

518,5 кв.м.; будівля гаражу літ “Ж” 

загальною площею 101,4 кв.м. 

Власник об'єкта оцінки ОРЕНДНЕ ПІДПРИЄМСТВО 

„КОДИМСЬКА ЗВІРОФЕРМА” 

Місцезнаходження об'єкта оцінки Одеська область, Кодимський район, місто 

Кодима, вулиця Промислова, 305 

Суб'єкт оціночної діяльності ТОВ „АГЕНТСТВО ОЦІНКИ 

НЕРУХОМОСТІ”, сертифікат суб'єкта 

оціночної діяльності №3141/05 від 28 

березня 2005 року, виданий Фондом 

державного майна України 

Замовник ОРЕНДНЕ ПІДПРИЄМСТВО 

„КОДИМСЬКА ЗВІРОФЕРМА” 

Мета оцінки Визначення ринкової вартості об'єкта 

оцінки для прийняття рішення про його 

відчуження 

Єдине призначення звіту про оцінку Звіт не може використовуватися за 

функцією, що не передбачена завданням на 

оцінку 

Достовірність вихідних даних та іншої 

використаної інформації 

Вся інформація технічного, економічного, 

юридичного характеру, що надана 

оцінювачам у письмовій, або усній формі, 

підтверджена, або не підтверджена 

документальна сприймалася як достовірна 

Дата складання звіту 15 червня 2006 року 

Дата оцінки 5 червня 2006 року 

Дата огляду об'єкту оцінки 3 червня 2006 р., 7 червня 2006 р. 

Вид вартості Ринкова вартість з урахуванням ПДВ 

Використані підходи оцінки Витратний, порівняльний, дохідний (метод 

прямої капіталізації доходів) 

Ринкова вартість об'єкта з у рахуванням 

ПДВ, у гривнях 

1 717 223 (один мільйон сімсот 

девятнадцять тисяч двісті двадцять три) 

гривні з урахуванням ПДВ. 

 

 

Оцінювач                                                                        _______________  О.П.Коренець 

(сертифікат ФДМУ і УТО №215)  

 

 

Директор  

ТОВ „АГЕНТСТВО ОЦІНКИ НЕРУХОМОСТІ”        _______________ Петренко О. 

МП 
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ВИСНОВОК ПРО ВАРТІСТЬ ОБ'ЄКТА ОЦІНКИ 

 

Об'єкт оцінки  Цілісний майновий комплекс 

ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ „ЧЕБУРГЕН” 

Власник об'єкта оцінки ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ „ЧЕБУРГЕН” 

Місцезнаходження об'єкта оцінки Місто Одеса, вул.Варненська ¾;  

Одеська область, Кодимський район, місто 

Кодима, вулиця Промислова, 303 

Одеська область, Кодимський район, місто 

Кодима, вулиця Промислова, 305 

Суб'єкт оціночної діяльності ТОВ „АГЕНТСТВО ОЦІНКИ 

НЕРУХОМОСТІ”, сертифікат суб'єкта 

оціночної діяльності №14341/13 від 13-02-

2013 

Замовник Фізична особа – Генделик Орест Юхимович 

Мета оцінки Визначення ринкової вартості об'єкта 

оцінки для подальшого визначення 

корпоративної частки замовника6 

Єдине призначення звіту про оцінку Звіт не може використовуватися за 

функцією, що не передбачена завданням на 

оцінку 

Достовірність вихідних даних та іншої 

використаної інформації 

Вся інформація технічного, економічного, 

юридичного характеру, що надана 

оцінювачам у письмовій, або усній формі, 

підтверджена, або не підтверджена 

документальна сприймалася як достовірна 

Дата складання звіту 1 вересня 2019 року 

Дата оцінки 30 серпня 2019 року 

Дата огляду об'єкту оцінки 27 серпня 2019 р., 29 серпня 2019 р. 

Вид вартості Ринкова вартість з урахуванням ПДВ 

Використані підходи оцінки Майновий, порівняльний, дохідний  

Ринкова вартість об'єкта з у рахуванням 

ПДВ, у гривнях 

2 020 201 (два мільйони двадцять тисяч 

двісті одна) гривня з урахуванням ПДВ. 

 

 

 

 

Директор  

ТОВ „АГЕНТСТВО ОЦІНКИ НЕРУХОМОСТІ”        _______________ Петренко О. 

 
6 При розв’язанні задачі виходити з того, що при оцінці цілісного майнового комплексу вартість 

нерухомості звероферми №1 не враховувалася.  
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ВИСНОВОК ПРО ВАРТІСТЬ ОБ'ЄКТА ОЦІНКИ 

 

Об'єкт оцінки  Нерухоме майно: будівля звероферми 

літ.”А” загальною площею 1745,9 кв.м., 

будівля складу літ “Е” загальною площею 

395,6 кв.м.; будівлі гаражів літ “В” 

загальною площею 212,9 кв.м.; літ. “Г” 

загальною площею 76,3 кв.м.; будівлі 

вагової літ.”Б” площею забудови 14,2 кв.м., 

літ.”Б1” площею забудови 60,5 кв.м. 

Власник об'єкта оцінки ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ „ЧЕБУРГЕН” 

Місцезнаходження об'єкта оцінки Одеська область, Кодимський район, місто 

Кодима, вулиця Промислова, 303 

Суб'єкт оціночної діяльності ТОВ „АГЕНТСТВО ОЦІНКИ 

НЕРУХОМОСТІ”, сертифікат суб'єкта 

оціночної діяльності №14341/13 від 13-02-

2013 

Замовник ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ „ЧЕБУРГЕН” 

Мета оцінки Визначення ринкової вартості об'єкта 

оцінки для прийняття рішення про його 

відчуження 

Єдине призначення звіту про оцінку Звіт не може використовуватися за 

функцією, що не передбачена завданням на 

оцінку 

Достовірність вихідних даних та іншої 

використаної інформації 

Вся інформація технічного, економічного, 

юридичного характеру, що надана 

оцінювачам у письмовій, або усній формі, 

підтверджена, або не підтверджена 

документальна сприймалася як достовірна 

Дата складання звіту 27 липня 2019 року 

Дата оцінки 22 липня 2019 року 

Дата огляду об'єкту оцінки 20 липня 2019 року 

Вид вартості Ринкова вартість з урахуванням ПДВ 

Використані підходи оцінки Дохідний (метод прямої капіталізації 

доходів) 

Ринкова вартість об'єкта з у рахуванням 

ПДВ, у гривнях 

490 200,00 грн. (чотириста дев’яносто тисяч 

двісті гривень 00 коп.) з урахуванням ПДВ. 

 

 

Директор  

ТОВ „АГЕНТСТВО ОЦІНКИ НЕРУХОМОСТІ”        _______________ Петренко О. 
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ВИСНОВОК ПРО ВАРТІСТЬ ОБ'ЄКТА ОЦІНКИ 

 

Об'єкт оцінки  Нерухоме майно: будівля звероферми 

літ.”А” загальною площею 1745,9 кв.м., 

будівля складу літ “Е” загальною площею 

395,6 кв.м.; будівлі гаражів літ “В” 

загальною площею 212,9 кв.м.; літ. “Г” 

загальною площею 76,3 кв.м.; будівлі 

вагової літ.”Б” площею забудови 14,2 кв.м., 

літ.”Б1” площею забудови 60,5 кв.м. 

Власник об'єкта оцінки ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ „ЧЕБУРГЕН” 

Місцезнаходження об'єкта оцінки Одеська область, Кодимський район, місто 

Кодима, вулиця Промислова, 303 

Суб'єкт оціночної діяльності Бештекне Бабахан Багідович, сертифікат 

суб'єкта оціночної діяльності 

№14212/14 від 15-04-2014 

Замовник Чепчек Дмитро Петрович 

Мета оцінки Визначення ринкової вартості об'єкта 

оцінки для визначення суми позову 

Єдине призначення звіту про оцінку Звіт не може використовуватися за 

функцією, що не передбачена завданням на 

оцінку 

Достовірність вихідних даних та іншої 

використаної інформації 

Вся інформація технічного, економічного, 

юридичного характеру, що надана 

оцінювачам у письмовій, або усній формі, 

підтверджена, або не підтверджена 

документальна сприймалася як достовірна 

Дата складання звіту 01 вересня 2019 року 

Дата оцінки 31 серпня 2019 року 

Дата огляду об'єкту оцінки 31 серпня 2019 року 

Вид вартості Ринкова вартість з урахуванням ПДВ 

Використані підходи оцінки Витратний, порівняльний, дохідний (метод 

прямої капіталізації доходів) 

Ринкова вартість об'єкта з у рахуванням 

ПДВ, у гривнях 

1 650 412,00 грн. (один мільйон шістсот 

п’ятдесят тисяч чотириста дванадцять 

гривень 00 коп.) з урахуванням ПДВ. 

 

 

Б.Б.Бештекне                               _________________________________ 
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-------ФРАГМЕНТ ДОКУМЕНТУ----- 

 

ВИТЯГ 

з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських 

формувань 

 

Номер ВИТЯГУ 53875209   
Дата, час формування: 31.08.2019 12:40:11 
 
Підстава формування: пошук через веб-сайт: Чепчек Дмитро Петрович, код 

 2788616899 
 

Назва юридичної особи: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

„МАНГУСТ”; 

 

Ідентифікаційний код юридичної особи: 23912491;  

 

Місцезнаходження юридичної особи: місто Одеса, проспект Шевченка, 2; 

 

Дата та номер запису про проведення державної реєстрації юридичної особи: 15 липня 2019 року, 

15567640004472521; 

 

Учасники юридичної особи: ТРАНДАФІЛОВ ЄВГЕН АРКАДІЙОВИЧ, місце проживання: 

місто Одеса, вулиця Костанді, 11, ідентифікаційний податковий номер 1275489838. 

 

Розмір статутного капіталу юридичної особи: 100 000 (сто тисяч гривень); 

 

Частки учасників юридичної особи: ТРАНДАФІЛОВ ЄВГЕН АРКАДІЙОВИЧ – 100% 

статутного капіталу; 

 

Фізичні особи, які обираються до органу управління юридичної особи, уповноважені представляти 

юридичну особу у правовідносинах з третіми особами, у тому числі підписувати договори: 

ТРАНДАФІЛОВ ЄВГЕН АРКАДІЙОВИЧ, ідентифікаційний податковий номер 1275489838; 

 

Основні види діяльності юридичної особи:   

- розведення хутрових звірів, одержування хутрової сировини; 

- виробництво хутра та виробів з нього: одягу з хутра та його аксесуарів; головних уборів, інших 

хутряних виробів; 

- оптова та роздрібна торгівля одягом з хутра, іншими хутряними виробами. 

 

 



 39 

№03/4-1092                                                                              30 серпня 2019 року 

 

ДОВІДКА 

 

Видана адвокату Петрощуку Олексію Федоровичу, свідоцтво на право заняття 

адвокатською діяльністю №401, видане Миколаївською обласною КДКА 17 січня 2006 року про 

те, що гр. Генделик Орест Юхимович народився 7 грудня 1971 року, про що в книзі реєстрації 

актів про народження Приморського РАГС міста Одеси проведений відповідний запис за N4312 

від "12" грудня 1971 року.  

 

Місце народження місто Одеса. 

 

Батьки:  

 

Батько Генделик Юхим Орестович 

громадянство СРСР,  

національність українець 

 

Мати Генделик Олена Семенівна 

громадянство СРСР,  

національність українка  

 

 

М. П.  

Завідуючий Першим відділом РАЦС  

Приморського районного  

управління юстиції м.Одеси                                                                                            М.В.Галайда  
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№03/4-1093                                                                              30 серпня 2019 року 

 

ДОВІДКА 

 

Видана адвокату Петрощуку Олексію Федоровичу, свідоцтво на право заняття 

адвокатською діяльністю №401, видане Миколаївською обласною КДКА 17 січня 2006 року про 

те, що гр. Трандафілов Євген Аркадійович народився 2 липня 1976 року, про що в книзі реєстрації 

актів про народження Приморського РАГС міста Одеси проведений відповідний запис за N8714 

від "10"липня 1976 року.  

 

Місце народження місто Одеса. 

 

Батьки:  

 

Батько Трандафілов Аркадій Аркадійович 

громадянство СРСР,  

національність українець 

 

Мати Генделик Олена Семенівна 

громадянство СРСР,  

національність українка  

 

 

М. П.  

Завідуючий Першим відділом РАЦС  

Приморського районного  

управління юстиції м.Одеси                                                                                            М.В.Галайда  
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       Учаснику та директору  ТОВ „ЧЕБУРГЕН” 

      Генделику Оресту Юхимовичу 

      м.Одеса, вул.Сегедська, буд.½, кв. 3 

 

 Шановний Оресте Юхимовичу! 

 

 Повідомляю Вас про те, що на 30 серпня 2019 року, 11:00, призначено Загальні збори 

учасників ТОВ “ЧЕБУРГЕН”, на яких буде розглядатися питання обрання директора Товариства.  

 Збори проводитимуться за місцезнаходженням Товариства.  

 

 З повагою,  

 

 Голова ТОВ “ЧЕБУРГЕН”                                                                               Буряк Є.Є. 

 

26 липня 2019 року 
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                                                  65025 
             найменування поштамту, вузла зв'язку, відділення зв'язку  

                                                 ОПИС 

                                     Вкладення у ЛИСТ 
На ім’я: Генделик Орест Юхимович 

Куди:     65063, м.Одеса, вулиця Сегедська, буд.½, кв. 3 

№п/п Найменування предметів Кількість 

предметів 

Оголошена 

цінність 

1. Повідомлення головою ТОВ 

„ЧЕБУРГЕН” Буряком Є.Є. про 
призначення загальних зборів учасників 

ТОВ „ЧЕБУРГЕН” на 30 серпня 2019 р., 

11:00, за місцезнаходженням ТОВ 
„ЧЕБУРГЕН” 

1 1 грн. 

 

Загальний підсумок предметів  
і оголошеної цінності      __1 предмет цінністю 1 гривня______ 

Відправник Буряк Є.Є. _____________________ 

Перевірив        ________________________________ 
                                             Виправлення не допускаються 

 

 
 

 

Відбиток календ.штампу місця приймання 

26.07.19 

 

65025 
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       Учаснику ТОВ „ЧЕБУРГЕН” 

Чепчеку Дмитру Петровичу 

м.Одеса, вул.Ак.Корольова, буд.20, кв. 11 

 

 

 Шановний Дмитро Петровичу! 

 

 Повідомляю Вас про те, що на 30 серпня 2019 року, 11:00, призначено Загальні збори 

учасників ТОВ “ЧЕБУРГЕН”, на яких буде розглядатися питання обрання директора Товариства.  

 Збори проводитимуться за місцезнаходженням Товариства.  

 

 З повагою,  

 

 Голова ТОВ “ЧЕБУРГЕН”                                                                               Буряк Є.Є. 

 

26 липня 2019 року 
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                                                  65025 
             найменування поштамту, вузла зв'язку, відділення зв'язку  

                                                 ОПИС 

                                     Вкладення у ЛИСТ 
На ім’я: Чепчек Дмитро Петрович 

Куди:      65114, м.Одеса, вулиця Академіка Корольова, буд.20, кв. 11 

№п/п Найменування предметів Кількість 

предметів 

Оголошена 

цінність 

1. Повідомлення головою ТОВ 

„ЧЕБУРГЕН” Буряком Є.Є. про 
призначення загальних зборів учасників 

ТОВ „ЧЕБУРГЕН” на 30 серпня 2019 р., 

11:00, за місцезнаходженням ТОВ 
„ЧЕБУРГЕН” 

1 1 грн. 

Загальний підсумок предметів  

і оголошеної цінності      __1 предмет цінністю 1 гривня______ 
Відправник Буряк Є.Є. _____________________ 

Перевірив        ________________________________ 

                                             Виправлення не допускаються 
 

 

 
 

Відбиток календ.штампу місця приймання 

26.07.19 

 

65025 
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Учаснику ТОВ „ЧЕБУРГЕН” 

Чепчеку Дмитру Петровичу 

65114,м.Одеса,вул.Ак.Корольова,буд.20,кв.11 

 

 Шановний Дмитро Петровичу! 

 

 Повідомляю Вас про свій намір продати корпоративні права щодо всієї частки, що 

належить мені у статутному капіталі ТОВ “ЧЕБУРГЕН” (46%) за вартістю, зазначеною у статуті 

Товариства (сорок шість тисяч гривень 00 коп). 

 Прошу повідомити мене про Ваш намір придбати частку не пізніше 29 серпня 2019 року. 

 У разі неотримання Вашого повідомлення, частку буде продано третій особі. 

 

 

 

 З повагою,  

 

 Учасник ТОВ “ЧЕБУРГЕН”                                                                   Генделик О.Ю. 

 

29 липня 2019 року 
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                                                  65063 

             найменування поштамту, вузла зв'язку, відділення зв'язку  
                                                 ОПИС 

                                     Вкладення у ЛИСТ 

На ім’я: Чепчек Дмитро Петрович 

Куди:     65114, м.Одеса, вулиця Академіка Корольова, буд.20, кв. 11 

№п/п Найменування предметів Кількість 
предметів 

Оголошена 
цінність 

1. Повідомлення Генделиком О.Ю. про 

намір продати всю частку у ТОВ 

„ЧЕБУРГЕН” за 47000 грн.  

1 1 грн. 

Загальний підсумок предметів  

і оголошеної цінності   __1 предмет цінністю 1 гривні______ 

Відправник Генделик О.Ю. _____________________ 
Перевірив        ________________________________ 

                                             Виправлення не допускаються 

                                    Відбиток  календ.штампу місця приймання 
 

 

 
 

29.07.19 

 

65063 
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Учаснику ТОВ „ЧЕБУРГЕН” 

Буряку Євгену Євгеновичу 

65025, м.Одеса, вулиця Бочарова,буд.17, кв.23 

 

 

 Шановний Євгене Євгеновичу! 

 

 Повідомляю Вас про свій намір продати корпоративні права щодо всієї частки, що 

належить мені у статутному капіталі ТОВ “ЧЕБУРГЕН” (46%) за вартістю, зазначеною у статуті 

Товариства (сорок шість тисяч гривень 00 коп). 

 Прошу повідомити мене про Ваш намір придбати частку не пізніше 29 серпня 2019 року. 

 У разі неотримання Вашого повідомлення, частку буде продано третій особі. 

 

 З повагою,  

 

 Учасник ТОВ “ЧЕБУРГЕН”                                                                     Генделик О.Ю. 

 

29 липня 2019 року 
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                                                  65063 
             найменування поштамту, вузла зв'язку, відділення зв'язку  

                                                 ОПИС 

                                     Вкладення у ЛИСТ 
На ім’я: Буряк Євген Євгенович 

Куди:     65025, м.Одеса, вулиця Бочарова, буд.17, кв.23 

№п/п Найменування предметів Кількість 

предметів 

Оголошена 

цінність 

1. Повідомлення Генделиком О.Ю. про 

намір продати всю частку у ТОВ 
„ЧЕБУРГЕН” за 47000 грн.  

1 1 грн. 

Загальний підсумок предметів  

і оголошеної цінності   __1 предмет цінністю 1 гривні______ 
Відправник Генделик О.Ю. _____________________ 

Перевірив        ________________________________ 

                                             Виправлення не допускаються 
 

 

 
 

Відбиток календ.штампу місця приймання 

29.07.19 

 

65063 
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Буряку Євгену Євгеновичу 

------------------------------------ 

65025, м.Одеса, вулиця Бочарова, буд.17, 

кв.23 

 

 

 Повідомляємо Вас, що протягом липня-серпня 2019 року до 025 відділення зв’язку 

м.Одеси не надходили рекомендовані поштові повідомлення на Ваше ім’я з 063 відділення зв’язку 

м.Одеси.   

 

Начальник  

025 відділення зв’язку м.Одеси                                                                               Гаркава О.Б. 

 

31 серпня 2019 року 
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Чепчеку Дмитру Петровичу 

------------------------------------ 

65114, м.Одеса, вул.Ак.Корольова,  

буд.20, кв. 11 

 

 

 

 Повідомляємо Вас, що протягом липня-серпня 2019 року до 114 відділення зв’язку 

м.Одеси не надходили рекомендовані поштові повідомлення на Ваше ім’я з 063 відділення зв’язку 

м.Одеси.   

 

Начальник  

114 відділення зв’язку м.Одеси                                                                           Панайотіс А.А. 

 

31 серпня 2019 року 
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Чепчеку Дмитру Петровичу 

------------------------------------ 

м.Одеса, вул.Ак.Корольова,  

буд.20, кв. 11 

 

 Шановний Дмитро Петровичу! 

 

На Ваш лист від 25 серпня 2019 р. вимушені повідомити, що Ваша пропозиція щодо 

переговорів не може бути прийнята, оскільки ПрАТ „ УКРХУТРОТОРГ” вже уклало, у якості 

покупця, договір на поставку хутра золотої шиншили з ТОВ „МАНГУСТ”, як постачальником. 

 

 

 З повагою, 

 

Голова правління 

ПрАТ „УКРХУТРОТОРГ”                                                             В.В.Замойорський 

 

29 серпня 2019 р. 
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ДОГОВІР  КУПІВЛІ – ПРОДАЖУ 

Місто Одеса, тридцяте серпня дві тисячі девятнадцятого року. 

Громадянин України ГЕНДЕЛИК ОРЕСТ ЮХИМОВИЧ, місце проживання: місто Одеса, вулиця 

Сегедська, буд.½, кв. 3, ідентифікаційний податковий номер 2450709685, паспорт серії КК номер 995474, виданий 

Приморським РВ УМВС України в Одеській області 17 лютого 2003 року, іменований в подальшому 

„ПРОДАВЕЦЬ”, з однієї сторони, та громадянин України ТРАНДАФІЛОВ ЄВГЕН АРКАДІЙОВИЧ, місце 

проживання: місто Одеса, вулиця Костанді, 11, ідентифікаційний податковий номер 1275489838, паспорт серії КК 

номер 400956, виданий Київським РВ УМВС України в Одеській області 24 липня 1999 року, іменований в 

подальшому „ПОКУПЕЦЬ”, з іншої сторони, разом іменовані „Сторони”, уклали цей Договір (далі - Договір) про 

наступне: 

1. ПРОДАВЕЦЬ продав належну йому частку 46%, що становить 46 000  (сорок шість тисяч) гривень 00 

коп., у Статутному капіталі ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ „ЧЕБУРГЕН”, а 

ПОКУПЕЦЬ купив вказану частку у Статутному капіталі  Товариства. Вищевказана частка належить 

ПРОДАВЦЮ відповідно до Статуту ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

„ЧЕБУРГЕН”, зареєстрованого 10 червня 2006 року Державним реєстратором Виконавчого комітету  Одеської 

міської ради Гутник І.І., номер запису 15567640002002343 

1.2. Відомості про Товариство: повне найменування – ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ „ЧЕБУРГЕН”; зареєстроване 10 червня 2006 року Державним реєстратором 

Виконавчого комітету  Одеської міської ради Гутник І.І., номер запису 15567640002002343; ідентифікаційний код 

Товариства – 03579076; розмір статутного фонду – 100 000,00 грн. (сто тисяч гривень 00 коп.); місцезнаходження: 

місто Одеса, вулиця Варненська, буд.3/4. 

2. Частка у Статутному капіталі Товариства, яка складає 46% у сумі 46 000  (сорок шість тисяч) гривень 00 

коп., внесена ПРОДАВЦЕМ повністю. Товариство не має ніяких майнових претензій до ПРОДАВЦЯ. 

ПРОДАВЕЦЬ на дату укладення цього договору не має ніяких майнових зобов’язань перед Товариством та не 

має майнових претензій до Товариства. Статутний капітал ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ „ЧЕБУРГЕН” станом на 30.08.2019 року сплачений повністю на 100%.  

3. До ПОКУПЦЯ переходять згідно розміру придбаної частки ПРОДАВЦЯ в Статутному капіталі 

Товариства права та обов’язки учасника Товариства. 

4. Продаж частки 46% у Статутному капіталі ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

„ЧЕБУРГЕН” за домовленістю сторін вчиняється за 46 000  (сорок шість тисяч) гривень 00 коп., які гроші у 

вказаній сумі Продавець отримав від Покупця повністю до підписання вказаного договору. Підписання цього 

договору свідчить про те, що розрахунки за частку у Статутному капіталі Товариства здійснені повністю та про 

відсутність претензій до Покупця по оплаті з боку Продавця. 

5. Продавець свідчить, що вищевказану частку Статутного капіталу Товариства раніше нікому іншому не 

передано, не продано, не подаровано, не заставлено, спору про неї  не існує, а також прав у третіх осіб як у межах, 

так і за межами України не має, обов’язками щодо третіх осіб Продавець не зв’язаний. 

6. Ми, сторони, стверджуємо, що цей договір не є фіктивним, удаваним і відповідає дійсним намірам сторін 

створити для себе юридичні наслідки. Сторони свідчать, що у тексті цього договору зафіксовані усі істотні умови, 

що стосуються відчуження вищевказаної частки у Статутному капіталі Товариства. Будь-які попередні 

домовленості, які мали місце до укладення цього договору і не відображені у його тексті, після підписання 

договору не матимуть правового значення. 

7. Будь-які зміни та доповнення до цього договору повинні бути вчинені у письмовій формі, підписані 

Сторонами та посвідчені нотаріусом. 

8. Право власності на вказану частку у Статутному капіталі Товариства у Покупця виникає з моменту 

нотаріального посвідчення цього договору. 

9. З моменту підписання договору Покупець зобов’язаний оформити та зареєструвати у відповідних 

державних органах зміни до установчих документів, зумовлені зміною складу учасників Товариства. Продавець 

зобов’язаний підписати усі необхідні документи для здійснення зазначеної реєстрації. 

10. Усі суперечки, які  можуть виникнути в процесі виконання цього договору і за якими сторони не 

прийдуть до згоди, підлягають  розгляду в судовому порядку згідно чинного законодавства України. 

11. Вимоги законодавства щодо змісту й правових наслідків правочину, що укладається, а саме: ст.ст.89, 

114, 147, 229-235, 655-668 Цивільного кодексу України, ст.ст.7, 53 Закону Українт «Про господарські товариства», 

ст.29 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців», правові 

наслідки приховування реальної вартості договору, зміст ст.ст. 7, 9, 14, 18 Закону України «Про податок з доходів 

фізичних осіб»,  нотаріусом сторонам роз’яснено. 

12. Всі витрати по посвідченню цього договору сплачує Покупець. 

Цей договір складено в двох примірниках, один з яких залишається у справах приватного нотаріуса, а інший 

видається Покупцеві. 

ПІДПИСИ: 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 
30 серпня 2019 року  цей договір посвідчено мною, Якименко Д.Д.., приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу. 

Договір підписано у моїй присутності. Особу сторін встановлено, іх дієздатність, а також належність відчужуваної частки гр. України Генделику Оресту 

Юхимовичу перевірено. 

Зареєстровано в реєстрі за № 2376 

Стягнуто плати за домовленістю. 

 Приватний нотаріус                                                                                                                         Якименко Д.Д. 
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Інформаційна довідка з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та 
Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного 
реєстру заборон відчуження об’єктів нерухомого майна щодо об’єкта нерухомого 

майна 

Номер інформаційної 65053639 

довідки:  
Дата, час формування: 31.08.2019 11:42:18 
 
Підстава формування пошук через веб-сайт: Чепчек Дмитро Петрович, ЄДРПОУ: 

інформаційної довідки: 2788616899 

Параметри запиту 
 
Пошук в Державному права власності, інші речові права, іпотеки, обтяження 

реєстрі речових прав на 
нерухоме майно про:  
Адреса / Одеська обл., м. Одеса, вулиця Бєлінського,  

 будинок 22, квартира 88 

Місцезнаходження: 
 

ВІДОМОСТІ  
З ДЕРЖАВНОГО РЕЄСТРУ РЕЧОВИХ ПРАВ НА НЕРУХОМЕ МАЙНО  

За вказаними параметрами запиту у Державному реєстрі речових прав на нерухоме 

майно відомості відсутні 
 

ВІДОМОСТІ  
З РЕЄСТРУ ПРАВ ВЛАСНОСТІ НА НЕРУХОМЕ МАЙНО 

 

ВІДОМОСТІ ПРО ОБ’ЄКТ НЕРУХОМОГО МАЙНА 
 
Реєстраційний номер 10902323  
майна:  
Тип майна: квартира 
 
Адреса нерухомого Одеська обл., м. Одеса, вулиця Бєлінського, будинок 22,  

квартира 88  
майна:  
Номер запису: 847 в книзі: 570пр-100. 

 

ВІДОМОСТІ ПРО ПРАВА ВЛАСНОСТІ 
 
Дата прийняття рішення 27.05.2005 

про державну 
реєстрацію:  
Дата внесення запису: 27.05.2005 
 
ПІБ: Генделик Орест Юхимович 
 
Форма власності: приватна  
 
Підстава виникнення рішення суду, 2-1754, 10.02.2005, Малиновський райсуд м. Одеси 

права власності:  
Відомості про інші речові права відсутні 
Відомості про реєстрацію іншого речового права відсутні 

Відомості про державну реєстрацію іпотеки відсутні 

Відомості про державну реєстрацію обтяжень відсутні 
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      КОДИ 

Підприємство ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ „ЧЕБУРГЕН” 

Дата  2019-09-01  

за ЄДРПОУ  03579076 

за КОАТУУ 5110137300 

Територія Одеська область  за КФВ 10 

Форма власності приватна власнiсть  за СПОДУ 7774 

Орган державного 

управління 

самостiйне    

Галузь    

Вид економічної 

діяльності 

РОЗВЕДЕННЯ ХУТРОВИХ ЗВІРІВ, ОДЕРЖУВАННЯ 

ХУТРОВОЇ СИРОВИНИ 

 за КВЕД 01.25.0 

Одиниця виміру: тис. грн.   Контрольна сума   

Адреса 65043, місто Одеса, вулиця Варненська, 3/5   

БAЛAНС 

на 01 вересня 2019 року 

Форма N 1 Код за ДКУД 1801001 

Актив  Код рядка 

На 

початок 

звітного 

періоду 

На кінець 

звітного 

періоду 

1  2  3  4  

I. Необоротні активи       

Нематеріальні активи:       

залишкова вартість 010 0 0 

первісна вартість 011 0 0 

накопичена амортизація 012 0 0 

Незавершене будівництво 020 220 000 386 000 

Основні засоби:       

залишкова вартість 030 35 000 32 730 

первісна вартість 031 55 080 55 080 

знос 032 20 080 22 350 

Довгострокові фінансові інвестиції:       

які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств 040 0 0 

інші фінансові інвестиції 045 0 0 

Довгострокова дебіторська заборгованість 050 0 0 

Відстрочені податкові активи 060 0 0 

Інші необоротні активи 070 0 0 

Усього за розділом I 080 225 000 418 730 

II. Оборотні активи       

Запаси:       

виробничі запаси 100 50 000 48 600 

тварини на вирощуванніта відгодівлі 110 100 000 200 000 

незавершене виробництво 120   

готова продукція 130 80 000 120 000 

товари 140 25 000 10 000 

Векселі одержані 150   

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:       

чиста реалізаційна вартість 160 3 394 2 908 

первісна вартість 161 3 394 2 908 

резерв сумнівних боргів 162 0 0 

Дебіторська заборгованість за розрахунками:       

з бюджетом 170 2 500 2 000 

за виданими авансами 180 50 500 - 

з нарахованих доходів 190   

із внутрішніх розрахунків 200   

Інша поточна дебіторська заборгованість 210  1 000 
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Поточні фінансові інвестиції 220   

Грошові кошти та їх еквіваленти:   525 000  400 000  

в національній валюті 230   

в іноземній валюті 240   

Інші оборотні активи 250   

Усього за розділом II 260 833 000 833 000 

III. Витрати майбутніх періодів 270 320 130 

Баланс 280 1 088 320 1 200 460 

Пасив  Код рядка 

На 

початок 

звітного 

періоду 

На кінець 

звітного 

періоду 

1  2  3  4  

I. Власний капітал       

Статутний капітал 300 100 000 100 000 

Пайовий капітал 310   

Додатковий вкладений капітал 320   

Інший додатковий капітал 330   

Резервний капітал 340 1 110 1 100 

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 350 9 170 19 150 

Неоплачений капітал 360   

Вилучений капітал 370   

Усього за розділом I 380 120 850 120 850 

II. Забезпечення наступних витрат і платежів       

Забезпечення виплат персоналу 400   

Інші забезпечення 410   

Цільове фінансування 420   

Усього за розділом II 430   

III. Довгострокові зобов'язання       

Довгострокові кредити банків 440 518 000 518 000 

Інші довгострокові фінансові зобов'язання 450   

Відстрочені податкові зобов'язання 460   

Інші довгострокові зобов'язання 470   

Усього за розділом III 480 518 000 518 000 

IV. Поточні зобов'язання       

Короткострокові кредити банків 500 0 0 

Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями 510 0 0 

Векселі видані 520 0 0 

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 530 - 4940 

Поточні зобов'язання за розрахунками:       

з одержаних авансів 540 - 21 880 

з бюджетом 550 117790 145 380 

з позабюджетних платежів 560   

зі страхування 570 87 250 88 290 

з оплати праці 580 255 500 285 500 

з учасниками 590   

із внутрішніх розрахунків 600   

Інші поточні зобов'язання 610 - 15 620 

Усього за розділом IV 620 460 040 561 610 

V. Доходи майбутніх періодів 630   

Баланс 640 1 088 320 1 200 460 
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ПРОЕКТ “ЗЕРО” 
 

ЗАГАЛЬНІ УМОВИ ЗАВДАННЯ. 

ЗАКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО „ЗЕРО” було утворене у 2006 р. шляхом 

перетворення з ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА „СПЕЦВИМІРПРИЛАД”, яке, у 

свою чергу, було утворене у 1994 р. в процесі корпоратизації шляхом перетворення з Науково-

виробничого об’єднання “СПЕЦВИМІРПРИЛАД”. 

У 2010 році товариство змінило тип і назву, затвердило нову редакцію статуту і 

називається відтепер ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО „ЗЕРО”. 

ПрАТ “ЗЕРО” є виробником високоточних вимірювальних приладів. За радянських часів 

продукція правопопередників ПрАТ “ЗЕРО” використовувалась у воєнно-промисловому комплексі. 

ПрАТ “ЗЕРО” є власником ліквідної нерухомості - 5 виробничих цехів із залізничною 

колією, що розташовані біля розв’язки автомобільних доріг.  

Після завершення приватизації державної частки, декількох зкупок та перепродажів акцій 

у 1994-2006 роках, акції ВАТ, а згодом – ЗАТ і ПрАТ, виявилися розподіленими між декількома 

групами пов’язаних між собою акціонерів, які умовно можна позначити, як: 

• Група “А”, до якої входить Албанцев Петро Максимович - 63,26% акцій; 

• Група “Б”, до якої входять: Барберенко Павло Янович – 26,61% акцій; Багартаєва 

Олена Іванівна – 0,01% акцій (разом – 26,62% акцій); 

• Група “В”, до якої входять: Вахненко Ганна Володимирівна – 10,09% акцій; Вєніков 

Артем Андрійович – 0,01% акцій (разом – 10,10; акцій); 

• Група “Г”, до якої входить незалежний акціонер Галайда Іван Іванович – 0,02% 

акцій7. 

Виконавчий орган ПрАТ “ЗЕРО” сформований з осіб, підконтрольних акціонерам групи “А”. 

У наглядовій раді та ревізійній комісії представлені акціонери груп “А”, “Б” та “В” за 

переваги групи “А”. 

Незалежний акціонер Галайда І.І. в органах управління ПрАТ “ЗЕРО” не представлений. 

Акціонери груп “Б” та “В” до самого останнього часу перебували у конфлікті та не 

підтримували зв’язків.  

У квітні поточного року виконавчий орган ПрАТ “ЗЕРО” на вимогу акціонера Албанцева 

П.М. скликав позачергові загальні збори акціонерів з наступним порядком денним: відкликання та 

вибори членів дирекції товариства; відкликання та вибори членів наглядової ради товариства; 

відкликання та вибори членів ревізійної комісії. 

Місце проведення реєстрації акціонерів на загальних зборах було визначено за адресою: 

65016, місто Одеса, вул.Тульська, 3, а місце проведення загальних зборів за адресою: 65069, місто 

Одеса, вул.Тульська, 3, час реєстрації – з 9:30 до 10:008. 

Також, акціонер Албанцев П.М. вирішив відчужити свої акції іноземному інвестору – 

громадянину США Дагласу Доновану, який має намір змінити основну діяльність заводу та 

використовувати його потужності для виробництва штучних квітів з пластмаси, на думку 

інвестора – конкурентноздатної продукції, яка буде затребувана на ринках країн ЄС. 

У червні поточного року акціонер Албанцев П.М. утворив разом з Д.Дагласу ТОВ 

„ДОРНАН”, до статутного капіталу якого внес належні йому акції ПрАТ „ЗЕРО”.  

Право власності на акції перейшло до ТОВ „ДОРНАН”.  

Через декілька днів Албанцев П.М. продав свою частку у статутному капіталі ТОВ 

„ДОРНАН” Д.Дагласу.  

3 червня поточного року загальні збори акціонерів ПрАТ “ЗЕРО” прийняли рішення за 

всіма пунктами порядку денного: було обрано нові: наглядову раду, виконавчий орган та ревізійну 

комісію (з числа осіб, підконтрольних Д.Дагласу). 

 
7 У 90-х роках акціонер Галайда І.І деякий час був головою правління ВАТ „СПЕЦВИМІРПРИЛАД” – 

правопопередника ЗАТ „ЗЕРО” 
8 Пряма відстань між будівлею за адресою м.Одеса, вул.Тульська, 3 у Суворовському районі і будівлею за 

адресою м.Одеса, вул.Тульська, 3 у Київському районі перевищує 20 км.  
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Акціонери Барберенко П.Я. та Багартаєва О.І. не прийняли участь у зборах, оскільки не 

отримали повідомлення.  

Акціонери Вахненко Г.В. та Вєніков А.А. також не отримували повідомлення, але знайшли 

оголошення у газеті. 

Акціонер Вахненко Г.В. зверталася у травні поточного року до правління ПрАТ “ЗЕРО” із 

пропозицією провести реєстрацією та збори за однією адресою та продовжити час реєстрації до 

однієї години, але не отримала відповіді. 

Акціонери Вахненко Г.В. та Вєніков А.А. прийняли участь у зборах та, за їх словами, 

голосували проти за всіма пунктами порядку денного. Єдине питання, з якого зазначені акціонери 

голосували „за” – питання обрання лічильної комісії. 

Незалежний акціонер Галайда І.І. не був допущений до участі у загальних зборах 

акціонерів: він запізнився на реєстрацію за адресою, зазначеною в оголошеннях, оскільки прибув 

реєструватися за адресою: м.Одеса, вул.Тульська, 3 (у Суворовському районі районі). 

 

  ВАРІАНТ 1. 

  ЗАВДАННЯ: 

Від імені Вахненко Г.В. скласти: позовну заяву до ТОВ “ДОРНАН”, Албанцева П.М. та 

Дагласа Д. про визнання недійсним рішення учасників ТОВ „ДОРНАН” №1, статуту ТОВ 

„ДОРНАН”, договору купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ „ДОРНАН”; заяву про 

таке забезпечення позову, яке унеможливить подальший рух акцій ПрАТ “ЗЕРО” та відчуження 

часток у статутному капіталі ТОВ „ДОРНАН”. 

 Позов датувати 1 вересня поточного року. 

 Від імені Албанцева П.М. скласти відзив на позовну заяву Вахненко Г.В. 

 Відзив на позов датувати 10 вересня поточного року.  

 

  ВАРІАНТ 2. 

  Додаткові умови завдання. 

 Згодом ТОВ «ДОРНАН» продало акції ПрАТ «ЗЕРО» на користь фізичної особи Галайди 

І.І., який мав неформальну зустріч з Дагласом Д. і досяг з ним певних неформальних 

домовленостей.  

  ЗАВДАННЯ: 

  Від імені Вахненко Г.В. скласти: позовну заяву до ТОВ “ДОРНАН” та Галайди І.І., ПрАТ 

«ЗЕРО» - третя особа без самостійних вимог на стороні відповідачів, про визнання переважних 

прав Вахненко Г.В. на придбання проданих акцій та переведення на неї прав покупця за договором 

купівлі-продажу акцій частки у рівних частках; заяву про таке забезпечення позову, яке 

унеможливить подальший рух акцій ПрАТ “ЗЕРО” протягом розгляду справи у суді. 

 Позов датувати 1 вересня поточного року. 

 Від імені ТОВ «ДОРНАН» скласти відзив на позовну заяву Вахненко Г.В. 

 Відзив на позов датувати 10 вересня поточного року.  

 

  ВАРІАНТ 3. 

  ЗАВДАННЯ: 

 Від імені Барберенко П.Я. скласти: позовну заяву до ПрАТ “ЗЕРО” про визнання 

недійсними рішень загальних зборів акціонерів ПрАТ “ЗЕРО”, оформлених протоколом №3 від 03 

червня поточного року та змін до статуту ПрАТ «ЗЕРО»; заяву про таке забезпечення позову, яке 

унеможливить державну реєстрацію змін до статуту товариства та внесення змін до Єдиного 

державного реєстру щодо нового керівника товариства протягом розгляду справи у суді. 

 Позов датувати 1 вересня поточного року. 

 Від імені ПрАТ “ЗЕРО” скласти відзив на позовну заяву Берберенко П.Я. за підписом 

новообраного директора товариства.  

 Відзив на позов датувати 10 вересня поточного року.  

 

  ВАРІАНТ 4. 

  ЗАВДАННЯ: 

 Від імені Вахненко Г.В. скласти: позовну заяву до ПрАТ “ЗЕРО” про визнання недійсними 

рішень загальних зборів акціонерів ПрАТ “ЗЕРО”, оформлених протоколом №3 від 03 червня 

поточного року та змін до статуту ПрАТ «ЗЕРО»; заяву про таке забезпечення позову, яке 
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унеможливить державну реєстрацію змін до статуту товариства та внесення змін до Єдиного 

державного реєстру щодо нового керівника товариства протягом розгляду справи у суді. 

 Позов датувати 1 вересня поточного року. 

 Від імені ПрАТ “ЗЕРО” скласти відзив на позовну заяву Вахненко Г.В. за підписом 

новообраного директора товариства.  

 Відзив на позов датувати 10 вересня поточного року.  

 

  ВАРІАНТ 5. 

  ЗАВДАННЯ: 

 Від імені Галайди І.І. скласти: позовну заяву до ПрАТ “ЗЕРО” про визнання недійсними 

рішень загальних зборів акціонерів ПрАТ “ЗЕРО”, оформлених протоколом №3 від 03 червня 

поточного року та змін до статуту ПрАТ «ЗЕРО»; заяву про таке забезпечення позову, яке 

унеможливить державну реєстрацію змін до статуту товариства та внесення змін до Єдиного 

державного реєстру щодо нового керівника товариства протягом розгляду справи у суді. 

 Позов датувати 1 вересня поточного року. 

 Від імені ПрАТ “ЗЕРО” скласти відзив на позовну заяву Галайди І.І. за підписом 

новообраного директора товариства.  

 Відзив на позов датувати 10 вересня поточного року.  

 

  ВАРІАНТ 6. 

Додаткові умови завдання. 

У червні поточного року ПрАТ “ЗЕРО” уклало договір купівлі купівлі-продажу будівлі 

виробничого цеху №1 на користь ТОВ “АРГО 001”. 

  ЗАВДАННЯ: 

  Від імені Барберенко П.Я. скласти: позовну заяву до ПрАТ “ЗЕРО” та ТОВ “АРГО 001” 

про визнання недійсним договору купівлі-продажу будівлі виробничого цеху №1; заяву про таке 

забезпечення позову, яке унеможливить відчуження спірної нерухомості третім особам протягом 

розгляду справи у суді. 

  Позов датувати 1 вересня поточного року. 

  Від імені ПрАТ “ЗЕРО” скласти відзив на позовну заяву Барберенко П.Я. за підписом 

новообраного директора товариства.  

  Відзив на позов датувати 10 вересня поточного року.  

 
  ВАРІАНТ 7. 

Додаткові умови завдання. 

Дивись додаткові умови варіанту 6.  

  ЗАВДАННЯ: 

  Від імені Барберенко П.Я. як представника ПрАТ „ЗЕРО” скласти: позовну заяву до 

Акуніцина В.А. про стягнення з нього суми збитків, завданих ним як посадовою особою ПрАТ 

„ЗЕРО”; заяву про таке забезпечення позову, яке забезпечить можливість стягнення з Акуніцина 

В.А. заявленої суми. 

  Позов датувати 1 вересня поточного року. 

  Від імені Акуніцина В.А. скласти відзив на позовну заяву ПрАТ „ЗЕРО”, подану 

Барберенко П.Я. як акціонером товариства.  

  Відзив на позов датувати 10 вересня поточного року.  
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ЗАТВЕРДЖЕНО: 

Загальними зборами акціонерів ПРИВАТНОГО 

АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “ЗЕРО” 

Протокол №1 від 12 квітня 2010 року 

“ЗАРЕЄСТРОВАНО”: 
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1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ  

1.1. ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗЕРО" (далі за текстом - Товариство) 

створене та діє згідно Закону України “Про акціонерні товариства”, Цивільного кодексу України, 

Господарського кодексу України, інших законодавчих актів, що регулюють діяльність 

ацкіонерних товариств.  

1.2. Найменування Товариства:  

1.2.1. повне найменування українською мовою – ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ 

ТОВАРИСТВО “ЗЕРО”.  

1.2.2. скорочене найменування українською мовою – ПрАТ “ЗЕРО”; 

1.2.3. повне найменування російською мовою – ЧАСТНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 

“ЗЕРО”; 

1.2.4. скорочене найменування російською мовою – ЧАО “ЗЕРО”. 

1.2.5. повне найменування англійською мовою: Private Joint-Stock Company “ZERO”. 

1.2.6. скорочене найменування англійською мовою – PJSC “ZERO”. 

1.3. Місцезнаходження Товариства: Україна, місто Одеса, 65098, вул. Танкістів, 45. 

1.4. Тип і назву Товариства встановлено згідно протоколу загальних зборів Товариства №1 

від 12 квітня 2010 року.  

1.5. Товариство утворене шляхом реорганізації (перевторення) ВІДКРИТОГО 

АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА „СПЕЦВИМІРПРИЛАД”, яке, у свою чергу, увторене 

відповідно до наказу Міністерства машинобудування, військово-промислового комплексу і 

конверсії України (Мінмашпрому України) від 30 березня 1994 року №476в шляхом реорганізації 

(перетворення) Науково-виробничого об’єднання “СПЕЦВИМІРПРИЛАД” у відкрите акціонерне 

товариство згідно з вимогами Законів України “Про господарські товариства”, “Про приватизацію 

державного майна”, Указу Президента України “Про корпоратизацію підприємств” та інших 

законодавчих актів, що регулюють порядок створення акціонерних товариств в процесі 

корпоратизації. 

1.6. Засновником Товариства є держава в особі Міністерства машинобудування, військово-

промислового комплексу і конверсії України (Мінмашпрому України) 

 

2. ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ТОВАРИСТВА  

2.1. Товариство є юридичною особою з дати його державної реєстрації.  

2.2. Товариство має цивільні права та обов'язки, здійснює свою діяльність відповідно до 

цього Статуту та закону. Товариство може бути відповідачем та позивачем у суді.  

2.3. Товариство має самостійний баланс, рахунки в банках, печатку та кутовий штамп зі 

своїм найменуванням, знак для товарів і послуг.  

2.4. Майно Товариства формується з джерел, не заборонених чинним законодавством України.  

2.5. Товариство є власником:  

2.5.1. майна, переданого йому засновниками та акціонерами у власність як вклад до 

статутного капіталу;  

2.5.2. продукції, виробленої Товариством у результаті господарської діяльності;  

2.5.3. одержаних доходів;  

2.5.4. іншого майна, набутого на підставах, не заборонених законом.  

2.6. Товариство має право продавати, передавати безоплатно, обмінювати, здавати в 

оренду юридичним та фізичним особам засоби виробництва та інші матеріальні цінності, 

використовувати та відчужувати їх іншим шляхом, якщо це не суперечить чинному законодавству 

України та цьому Статуту.  

2.7. Товариство має право випускати акції, облігації та інші цінні папери. Умови випуску 

та порядок розміщення акцій та облігацій визначаються у рішенні про їх випуск відповідно до 

чинного законодавства України.  

2.8. Товариство самостійно відповідає за своїми зобов'язаннями усім своїм майном.  

2.9. Акціонери не відповідають за зобов'язаннями Товариства і несуть ризик збитків, 

пов'язаних з діяльністю Товариства, у межах вартості акцій, що їм належать. Акціонери, які не 

повністю оплатили акції, відповідають за зобов'язаннями Товариства у межах неоплаченої частини 

вартості належних їм акцій.  
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3. МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА  

3.1. Товариство створюється з метою здійснення підприємницької діяльності для 

одержання прибутку в інтересах акціонерів Товариства, покращення добробуту акціонерів у 

вигляді зростання ринкової вартості акцій Товариства, а також отримання акціонерами дивідендів.  

3.2. Предметом діяльності Товариства є:  

• виробництво контрольно-вимірювальних приладів, інструментів та устаткування; 

• монтаж та установлення контрольно-вимірювальних приладів, інструментів та 

устаткування; 

• ремонт та технічне обслуговуванння контрольно-вимірювальних приладів, , інструментів 

та устаткування; 

• проектування та монтаж систем керування технологічними процесами, , інструментів та 

устаткування; 

• оптова та роздрібна торгівля вимірювальними приладами, інструментами та 

устаткуванням; 

• інші види діяльності, що не є забороненими чинним законодавством України. 

3.3. Окремі види діяльності, перелік яких встановлюється законом, Товариство може 

здійснювати після одержання ним спеціального дозволу (ліцензії).  

3.4. Товариство має право самостійно здійснювати зовнішньоекономічну діяльність у будь-

якій сфері, пов'язаній з предметом його діяльності. При здійсненні зовнішньоекономічної 

діяльності Товариство користується повним обсягом прав суб'єкта зовнішньоекономічної 

діяльності відповідно до чинного законодавства України. 

 

 

4. СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ ТА АКЦІЇ ТОВАРИСТВА 

4.1. Статутний капітал Товариства становить 1 000 000,00 гривень ( один мільйон гривень 

00 копійок) .  

4.2. Статутний капітал Товариства поділено на 1 000 000 (один мільйон) простих іменних 

акцій номінальною вартістю 1 (одна) гривня, що складає 100% у статутному капіталі Товариства. 

4.3.1. Товариство може здійснювати тільки приватне розміщення акцій.  

4.3.2. У разі прийняття загальними зборами товариства рішення про здійснення публічного 

розміщення акцій до статуту товариства вносяться відповідні зміни, у тому числі про зміну типу 

товариства - з приватного на публічне.  

4.3.3. Зміна типу товариства з приватного на публічне або з публічного на приватне не є 

його перетворенням. 

4.4. Товариство має право змінювати (збільшувати або зменшувати) розмір статутного 

капіталу.  

4.4.1. Рішення про збільшення або зменшення розміру статутного капіталу Товариства 

приймається загальними зборами акціонерів.  

4.5. Розмір статутного капіталу може бути збільшено шляхом:  

4.5.1. збільшення номінальної вартості акцій;  

4.5.2. розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості у порядку, 

встановленому Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку.  

4.6. Розмір статутного капіталу може бути зменшено шляхом:  

4.6.1. зменшення номінальної вартості акцій;  

4.6.2. шляхом анулювання раніше викуплених товариством акцій та зменшення їх 

загальної кількості, якщо це передбачено статутом товариства.  

4.7. Оплата вартості акцій, що розміщуються під час заснування Товариства, може 

здійснюватися грошовими коштами або майном, майновими і немайновими правами, що мають 

оцінку, цінними паперами (крім боргових емісійних цінних паперів, емітентом яких є засновник, 

та векселів.  

4.7.1. Товариство не може встановлювати обмеження або заборону на оплату акцій 

грошовими коштами.  

4.8. Ціна майна, що вноситься засновниками Товариства   в рахунок оплати акцій 

товариства, повинна відповідати ринковій вартості цього майна.  

4.9. Кожний засновник Товариства   повинен оплатити повну вартість придбаних акцій до 

дати затвердження результатів розміщення першого випуску акцій.  
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4.9.1. У разі несплати (неповної оплати) вартості придбаних акцій до дати затвердження 

результатів розміщення першого випуску акцій Товариство  вважається не заснованим.  

4.9.2. До оплати 50 відсотків статутного капіталу товариство не має права здійснювати 

операції, не пов'язані з його заснуванням.  

4.10. До реєстрації звіту про результати розміщення акцій засновник має всі права, що 

засвідчуються акціями, крім права їх відчужувати та обтяжувати зобов'язаннями.  

4.11. Документ, що засвідчує право власності засновника Товариства   на акції, видається 

йому після повної оплати вартості таких акцій протягом 10 робочих днів з дати отримання 

товариством свідоцтва про державну реєстрацію випуску акцій. 

4.12. Товариство зобов'язане у випадках, передбачених чинним законодавством України, 

здійснити оцінку та викуп акцій у акціонерів, які вимагають цього. Оцінка та викуп акцій 

здійснюються відповідно до чинного законодавства та внутрішніх документів Товариства.  

4.13. Товариство в порядку, встановленому Державною комісією з цінних паперів та 

фондового ринку, має право анулювати викуплені ним акції та зменшити статутний капітал або 

підвищити номінальну вартість решти акцій, залишивши без зміни статутний капітал.  

4.14. Товариство має право здійснити консолідацію всіх розміщених ним акцій, внаслідок 

чого дві або більше акцій конвертуються в одну нову акцію того самого типу і класу.  

4.15. Обов'язковою умовою консолідації є обмін акцій старої номінальної вартості на цілу 

кількість акцій нової номінальної вартості для кожного з акціонерів.  

4.16. Товариство має право здійснити дроблення всіх розміщених ним акцій, внаслідок 

чого одна акція конвертується у дві або більше акцій того самого типу і класу.  

4.17. Консолідація та дроблення акцій не повинні призводити до зміни розміру статутного 

капіталу товариства.  

4.18. У разі консолідації або дроблення акцій до статуту товариства вносяться відповідні 

зміни в частині номінальної вартості та кількості розміщених акцій.  

4.19. Порядок здійснення консолідації та дроблення акцій товариства встановлюється 

Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку. 

4.20. Товариство має право формувати резервний капітал у розмірі не менше ніж 15 

відсотків статутного капіталу.  

4.20.1. Резервний капітал формується шляхом щорічних відрахувань від чистого прибутку 

товариства або за рахунок нерозподіленого прибутку.  

4.20.2. До досягнення встановленого статутом розміру резервного капіталу розмір 

щорічних відрахувань не може бути меншим ніж 5 відсотків суми чистого прибутку товариства за 

рік.  

4.20.3. Резервний капітал створюється для покриття збитків товариства, а також для 

збільшення статутного капіталу, виплати дивідендів за привілейованими акціями, погашення 

заборгованості у разі ліквідації товариства тощо. 

 

 

5. ПОРЯДОК РОЗПОДІЛУ ПРИБУТКУ І ПОКРИТТЯ ЗБИТКІВ ТОВАРИСТВА  

5.1. Порядок розподілу прибутку і покриття збитків Товариства визначається рішенням 

загальних зборів відповідно до чинного законодавства України та Статуту Товариства.  

5.2. За рахунок чистого прибутку, що залишається в розпорядженні Товариства:  

5.2.1. виплачуються дивіденди;  

5.2.2. створюється та поповнюється резервний фонд (капітал);  

5.2.3. накопичується нерозподілений прибуток (покриваються збитки).  

5.3. Дивіденд - частина чистого прибутку Товариства, що виплачується акціонеру з 

розрахунку на одну належну йому акцію певного типу та/або класу. За акціями одного типу та 

класу нараховується однаковий розмір дивідендів.  

5.3.1. Товариство виплачує дивіденди виключно грошовими коштами.  

5.3.2. Дивіденди виплачуються на акції, звіт про результати розміщення яких 

зареєстровано у встановленому законодавством порядку.  

5.3.3. Виплата дивідендів здійснюється з чистого прибутку звітного року та/або 

нерозподіленого прибутку в обсязі, встановленому рішенням загальних зборів Товариства, у строк 

не пізніше шести місяців після закінчення звітного року.  
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5.3.4. У разі відсутності або недостатності чистого прибутку звітного року та 

нерозподіленого прибутку минулих років виплата дивідендів за привілейованими акціями 

здійснюється за рахунок резервного капіталу товариства.  

5.3.5. Рішення про виплату дивідендів та їх розмір за простими акціями приймається 

загальними зборами Товариства.  

5.3.6. Розмір дивідендів за привілейованими акціями всіх класів визначається у статуті 

Товариства.  

5.3.7. Для кожної виплати дивідендів наглядова рада Товариства   встановлює дату 

складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядок та строк їх виплати. 

Дата складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, не може передувати даті 

прийняття рішення про виплату дивідендів.  

5.3.8. Товариство повідомляє осіб, які мають право на отримання дивідендів, про дату, 

розмір, порядок та строк їх виплати.  

5.3.9. У разі відчуження акціонером належних йому акцій після дати складення переліку 

осіб, які мають право на отримання дивідендів, але раніше дати виплати дивідендів право на 

отримання дивідендів залишається в особи, зазначеної у такому переліку.  

5.3.10. У разі реєстрації акцій на ім'я номінального утримувача товариство в порядку, 

встановленому законодавством про депозитарну систему України, самостійно виплачує дивіденди 

власникам акцій або перераховує їх номінальному утримувачу, який забезпечує їх виплату 

власникам акцій, на підставі договору з відповідним номінальним утримувачем.  

5.4. Товариство  не має права приймати рішення про виплату дивідендів та здійснювати 

виплату дивідендів за простими акціями у разі, якщо:  

5.4.1. звіт про результати розміщення акцій не зареєстровано у встановленому 

законодавством порядку;  

5.4.2. власний капітал товариства менший, ніж сума його статутного капіталу, резервного 

капіталу та розміру перевищення ліквідаційної вартості привілейованих акцій над їх номінальною 

вартістю.  

5.5. Товариство  не має права здійснювати виплату дивідендів за простими акціями у разі, 

якщо:  

5.5.1. товариство має зобов'язання про викуп акцій відповідно до статті 68 цього Закону;  

5.5.2. поточні дивіденди за привілейованими акціями не виплачено повністю.  

5.6. Товариство  не має права приймати рішення про виплату дивідендів та здійснювати 

виплату дивідендів за привілейованими акціями у разі, якщо:  

5.6.1. звіт про результати розміщення акцій не зареєстровано у встановленому 

законодавством порядку;  

5.6.2. власний капітал товариства менший, ніж сума його статутного капіталу, резервного 

капіталу та розміру перевищення ліквідаційної вартості привілейованих акцій над їх номінальною 

вартістю, власники яких мають переваги щодо черговості отримання виплат у разі ліквідації.  

5.7. Товариство не має права здійснювати виплату дивідендів за привілейованими акціями 

певного класу до виплати поточних дивідендів за привілейованими акціями, власники яких мають 

перевагу щодо черговості отримання дивідендів. 

5.8. Товариство покриває збитки відповідно до вимог чинного законодавства України.  

 

 

6. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВА  

6.1. Органами управління Товариства є:  

6.1.1. загальні збори акціонерів;  

6.1.2. наглядова рада;  

6.1.3. правління;  

6.1.4. ревізійна комісія.  

 

6.2. ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ є вищим органом Товариства.  

6.2.1 У загальних зборах Товариства   можуть брати участь особи, включені до переліку 

акціонерів, які мають право на таку участь, або їх представники.  

6.2.2. На загальних зборах за запрошенням особи, яка скликає загальні збори, також 

можуть бути присутні представник аудитора товариства та посадові особи товариства незалежно 
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від володіння ними акціями цього товариства, представник органу, який відповідно до статуту 

представляє права та інтереси трудового колективу.  

6.2.3. Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складається в 

порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України.  

6.2.4. На вимогу акціонера товариство або особа, яка веде облік, права власності на акції 

товариства, зобов'язані надати інформацію про включення його до переліку акціонерів, які мають 

право на участь у загальних зборах.  

6.2.5. Зміни до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах 

Товариства, після його складення можуть вноситися особою або органом товариства, 

передбаченими статутом чи положенням про загальні збори Товариства.  

6.2.6. Обмеження права акціонера на участь у загальних зборах встановлюється законом.  

6.3. Загальні збори мають право приймати рішення з усіх питань діяльності Товариства, у 

тому числі і з тих, що передані загальними зборами до компетенції правління Товариства.  

6.4. До виключної компетенції загальних зборів належить:  

1) визначення основних напрямів діяльності Товариства;  

2) внесення змін до статуту товариства;  

3) прийняття рішення про анулювання викуплених акцій;  

4) прийняття рішення про зміну типу товариства;  

5) прийняття рішення про розміщення акцій;  

6) прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства;  

7) прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства;  

8) прийняття рішення про дроблення або консолідацію акцій;  

9) затвердження положень про загальні збори, наглядову раду, правління та ревізійну 

комісію (ревізора) товариства, а також внесення змін до них;  

10) затвердження інших внутрішніх документів товариства, якщо інше не передбачено 

статутом товариства;  

11) затвердження річного звіту товариства;  

12) розподіл прибутку і збитків товариства;  

13) прийняття рішення про викуп товариством розміщених ним акцій;  

14) прийняття рішення про форму існування акцій;  

15) затвердження розміру річних дивідендів;  

16) прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів;  

17) обрання членів наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових або трудових 

договорів, що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка 

уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами наглядової ради;  

18) прийняття рішення про припинення повноважень членів наглядової ради;  

19) обрання голови та членів ревізійної комісії (ревізора), прийняття рішення про 

дострокове припинення їх повноважень;  

20) затвердження висновків ревізійної комісії (ревізора), прийняття рішення про 

дострокове припинення їх повноважень;  

21) прийняття рішення про виділ та припинення товариства, крім випадку, передбаченого 

частиною четвертою статті 84 Закону «Про акціонерні товариства», про ліквідацію товариства, 

обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку та строків ліквідації, порядку розподілу між 

акціонерами майна, що залишається після задоволення вимог кредиторів, і затвердження 

ліквідаційного балансу;  

22) прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради, звіту виконавчого 

органу, звіту ревізійної комісії (ревізора);  

23) затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління товариства;  

24) обрання комісії з припинення Товариства;  

25) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції загальних зборів 

згідно із статутом або положенням про загальні збори товариства. 

6.5. За результатами діяльності Товариства за календарний рік правлінням скликаються 

чергові (річні) загальні збори акціонерів. Чергові загальні збори скликаються не рідше одного разу 

на рік та повинні бути проведені не пізніше чотирьох місяців після закінчення фінансового року.  

6.6. Позачергові загальні збори Товариства   скликаються наглядовою радою:  

6.6.1 з власної ініціативи;  
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6.6.2 на вимогу виконавчого органу - в разі порушення провадження про визнання 

товариства банкрутом або необхідності вчинення значного правочину;  

6.6.3 на вимогу ревізійної комісії (ревізора);  

6.6.4 на вимогу акціонерів (акціонера), які на день подання вимоги сукупно є власниками 

10 і більше відсотків простих акцій товариства;  

6.6.5 в інших випадках, встановлених законом або статутом товариства.  

6.7. Вимога про скликання позачергових загальних зборів подається в письмовій формі 

виконавчому органу на адресу за місцезнаходженням Товариства   із зазначенням органу або 

прізвищ (найменувань) акціонерів, які вимагають скликання позачергових загальних зборів, 

підстав для скликання та порядку денного.  

6.7.1. У разі скликання позачергових загальних зборів з ініціативи акціонерів вимога 

повинна також містити інформацію про кількість, тип і клас належних акціонерам акцій та бути 

підписаною всіма акціонерами, які її подають.  

6.8. Наглядова рада приймає рішення про скликання позачергових загальних зборів 

Товариства   або про відмову в такому скликанні протягом 10 днів з моменту отримання вимоги 

про їх скликання.  

6.9. Позачергові загальні збори Товариства   мають бути проведені протягом 30 днів з дати 

подання вимоги про їх скликання.  

6.10. Якщо цього вимагають інтереси Товариства, наглядова рада має право прийняти 

рішення про скликання позачергових загальних зборів з письмовим повідомленням акціонерів про 

проведення позачергових загальних зборів та порядок денний не пізніше ніж за 15 днів до дати їх 

проведення з позбавленням акціонерів права вносити пропозиції до порядку денного. 

6.11. Письмове повідомлення про проведення загальних зборів Товариства   та їх порядок 

денний надсилається кожному акціонеру, зазначеному в переліку акціонерів, складеному в 

порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, на дату, визначену 

наглядовою радою, а в разі скликання позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів у 

випадках передбачених цим Договором. Встановлена дата не може передувати дню прийняття 

рішення про проведення загальних зборів і не може бути встановленою раніше, ніж за 60 днів до 

дати проведення загальних зборів.  

6.11.1. Письмове повідомлення про проведення загальних зборів та їх порядок денний 

надсилається акціонерам персонально особою, яка скликає загальні збори, у спосіб, передбачений 

статутом Товариства, у строк не пізніше ніж за 30 днів до дати їх проведення.  

6.11.2. Повідомлення розсилає особа, яка скликає загальні збори, або особа, яка веде облік 

прав власності на акції товариства у разі скликання загальних зборів акціонерами.  

6.11.3. У разі реєстрації акцій на ім'я номінального утримувача повідомлення про 

проведення загальних зборів та порядок денний надсилається номінальному утримувачу, який 

забезпечує персональне повідомлення акціонерів, яких він обслуговує.   

6.11.4. Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерного товариство має 

містити такі дані:  

А) повне найменування та місцезнаходження товариства;  

Б) дата, час та місце (із зазначенням номера кімнати, офісу або залу, куди мають прибути 

акціонери) проведення загальних зборів;  

В) час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах;  

Г) дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах;  

Ґ) перелік питань, що виносяться на голосування;  

Д) порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися 

під час підготовки до загальних зборів.  

6.11.5. Загальні збори акціонерів проводяться на території України, в межах населеного 

пункту за місцезнаходженням товариства, крім випадків, коли на день скликання загальних зборів 

100 відсотками акцій товариства володіють іноземці, особи без громадянства, іноземні юридичні 

особи, а також міжнародні організації.  

6.11.6. У повідомленні про проведення загальних зборів вказуються конкретно визначене 

місце для ознайомлення (номер кімнати, офісу тощо) та посадова особа товариства, відповідальна 

за порядок ознайомлення акціонерів з документами.  

6.12. Порядок денний загальних зборів Товариства   попередньо затверджується 

наглядовою радою товариства, а в разі скликання позачергових загальних зборів на вимогу 

акціонерів у випадках - акціонерами, які цього вимагають.  
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6.12.1. Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до порядку 

денного загальних зборів Товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів 

товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. 

Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до проведення загальних зборів.  

6.12.2. Пропозиція до порядку денного загальних зборів Товариства   подається в 

письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, 

типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а 

також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим 

акціонером до складу органів товариства.  

6.12.3. Наглядова рада Товариства, а в разі скликання позачергових загальних зборів 

такого товариства на вимогу акціонерів - акціонери, які цього вимагають, приймають рішення про 

включення пропозицій до порядку денного не пізніше ніж за 15 днів до дати проведення загальних 

зборів.  

6.12.4. Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків 

простих акцій, підлягають обов'язковому включенню до порядку денного загальних зборів. У 

такому разі рішення наглядової ради про включення питання до порядку денного не вимагається, а 

пропозиція вважається включеною до порядку денного, якщо вона подана з дотриманням вимог 

цієї статті.  

6.12.5. Зміни до порядку денного загальних зборів вносяться лише шляхом включення 

нових питань та проектів рішень із запропонованих питань. Товариство не має права вносити 

зміни до запропонованих акціонерами питань або проектів рішень. У разі, якщо акціонери вносять 

проект рішення, що відрізняється від зазначеного в порядку денному, цей проект також підлягає 

включенню до порядку денного.  

6.12.6. Мотивоване рішення про відмову у включенні пропозиції до порядку денного 

загальних зборів Товариства   надсилається наглядовою радою акціонеру протягом трьох днів з 

моменту його прийняття.  

6.12.7. Оскарження акціонером рішення товариства про відмову у включенні його 

пропозицій до порядку денного до суду не зупиняє проведення загальних зборів. Суд за 

результатами розгляду справи може постановити рішення про зобов'язання товариства провести 

загальні збори з питання, у включенні якого до порядку денного було безпідставно відмовлено 

акціонеру.  

6.13. Представником акціонера на загальних зборах Товариства   може бути фізична особа 

або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територіальної 

громади.  

6.13.1. Посадові особи органів товариства та їх афілійовані особи не можуть бути 

представниками інших акціонерів товариства на загальних зборах.  

6.13.2. Представником акціонера - фізичної чи юридичної особи на загальних зборах 

Товариства   може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а 

представником акціонера - держави чи територіальної громади - уповноважена особа органу, що 

здійснює управління державним чи комунальним майном.  

6.13.3. Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. 

Акціонер має право у будь-який момент замінити свого представника, повідомивши про це 

правління Товариства.  

6.13.4. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах може 

посвідчуватися реєстратором, депозитарієм, зберігачем, нотаріусом та іншими посадовими 

особами, які вчиняють нотаріальні дії, чи в іншому передбаченому законодавством порядку.  

6.13.5. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах Товариства   може 

містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного загальних зборів із 

зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування 

на загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо 

голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі 

питання щодо голосування на загальних зборах акціонерів на свій розсуд.  

6.13.5. Акціонер має право надати довіреність на право участі та голосування на загальних 

зборах декільком своїм представникам.  

6.13.6. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на 

загальних зборах Товариства.  
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6.13.7. Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не 

виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого 

представника.  

 

6.14. НАГЛЯДОВА РАДА товариства є органом, що здійснює захист прав акціонерів 

товариства, і в межах компетенції контролює та регулює діяльність виконавчого органу.  

6.15. Члени наглядової ради Товариства   обираються з числа фізичних осіб, які мають 

повну дієздатність.  

6.15.1. Акціонер може мати необмежену кількість представників у наглядовій раді. 

Порядок діяльності представника акціонера у наглядовій раді визначається самим акціонером. 

Загальні збори товариства можуть встановити залежність членства у наглядовій раді від кількості 

акцій, якими володіє акціонер.  

6.15.2. Повноваження члена наглядової ради дійсні з моменту його затвердження рішенням 

загальних зборів товариства.  

6.15.3. Обрання членів наглядової ради товариства здійснюється за принципом 

пропорційності представництва у її складі представників акціонерів відповідно до кількості 

належних акціонерам голосуючих акцій (або шляхом кумулятивного голосування).  

6.15.4. Одна й та сама особа може обиратися до складу наглядової ради неодноразово.  

6.15.5. Член наглядової ради не може бути одночасно членом виконавчого органу та/або 

членом ревізійної комісії (ревізором) цього товариства.  

6.15.6. Кількісний склад наглядової ради встановлюється загальними зборами.  

6.15.7. Член наглядової ради здійснює свої повноваження на підставі договору з 

товариством.  

6.15.8. Від імені товариства договір підписує особа, уповноважена на те загальними 

зборами.  

6.16. Голова наглядової ради Товариства   обирається членами наглядової ради з їх числа 

простою більшістю голосів від кількісного складу наглядової ради, якщо інше не передбачено 

статутом товариства або положенням про наглядову раду.  

6.16.1. Наглядова рада має право в будь-який час переобрати голову наглядової ради.  

6.16.2. Голова наглядової ради організовує її роботу, скликає засідання наглядової ради та 

головує на них, відкриває загальні збори, організовує обрання секретаря загальних зборів, 

здійснює інші повноваження, передбачені статутом та положенням про наглядову раду.  

6.16.3. У разі неможливості виконання головою наглядової ради своїх повноважень його 

повноваження здійснює один із членів наглядової ради за її рішенням, якщо інше не передбачено 

статутом або положенням про наглядову раду Товариства.  

6.17. До виключної компетенції наглядової ради належить:  

6.17.1. затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, 

пов'язані з діяльністю товариства;  

6.17.2. підготовка порядку денного загальних зборів, прийняття рішення про дату їх 

проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами 

позачергових загальних зборів;  

6.17.3. прийняття рішення про проведення чергових та позачергових загальних зборів на 

вимогу акціонерів або за пропозицією виконавчого органу;  

6.17.4. прийняття рішення про анулювання акцій чи продаж раніше викуплених 

товариством акцій;  

6.17.5. прийняття рішення про розміщення товариством інших цінних паперів, крім акцій;  

6.17.6. прийняття рішення про викуп розміщених товариством інших, крім акцій, цінних 

паперів;  

6.17.7. затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених чинним 

законодавством;  

6.17.8.обрання та відкликання повноважень голови і членів виконавчого органу;  

6.17.9. затвердження умов цивільно-правових, трудових договорів, які укладатимуться з 

членами виконавчого органу, встановлення розміру їх винагороди;  

6.17.10. прийняття рішення про відсторонення голови виконавчого органу від виконання 

його повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження голови 

виконавчого органу;  

6.17.11. обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів товариства;  
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6.17.12. обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених чинним 

законодавством;  

6.17.13. обрання аудитора товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з 

ним, встановлення розміру оплати його послуг;  

6.17.14.визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання 

дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку;  

6.17.15. вирішення питань про участь товариства у промислово-фінансових групах та 

інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб;  

6.17.16. прийняття рішення про вчинення значних правочинів у випадках, якщо ринкова 

вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів 

за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, приймається наглядовою радою;  

6.17.17. визначення ймовірності визнання товариства неплатоспроможним внаслідок 

прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів 

або викупу акцій;  

6.17.18. прийняття рішення про обрання оцінювача майна товариства та затвердження 

умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;  

6.17.19. прийняття рішення про обрання (заміну) реєстратора власників іменних цінних 

паперів товариства або депозитарія цінних паперів та затвердження умов договору, що 

укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;  

6.17.20. надсилання пропозицій акціонерам про придбання особою (особами, що діють 

спільно) значного пакета акцій;  

6.17.21. вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції наглядової ради 

згідно із законом або статутом Товариства.  

6.18. Питання, що належать до виключної компетенції наглядової ради Товариства, не 

можуть вирішуватися іншими органами товариства, крім загальних зборів, за винятком випадків, 

встановлених чинним законодавством.  

6.19. Посадові особи органів Товариства   забезпечують членам наглядової ради доступ до 

інформації в межах, передбачених цим Законом та статутом товариства.  

6.20. Засідання наглядової ради скликаються за ініціативою голови наглядової ради або на 

вимогу члена наглядової ради.  

6.20.1. Засідання наглядової ради також скликаються на вимогу ревізійної комісії, 

виконавчого органу чи його члена, інших осіб, визначених статутом Товариства, які беруть участь 

у засіданні наглядової ради.  

6.20.2. На вимогу наглядової ради в її засіданні або в розгляді окремих питань порядку 

денного засідання беруть участь члени виконавчого органу та інші визначені нею особи в порядку, 

встановленому положенням про наглядову раду.  

6.20.3. Засідання наглядової ради проводяться в міру необхідності з періодичністю, 

визначеною статутом, але не рідше одного разу на квартал.  

6.20.4. У засіданні наглядової ради на її запрошення з правом дорадчого голосу можуть 

брати участь представники профспілкового або іншого уповноваженого трудовим колективом 

органу, який підписав колективний договір від імені трудового колективу.  

6.20.5. Засідання наглядової ради є правомочним, якщо в ньому бере участь не менше ніж 

половина її складу.  

6.20.6. На вимогу наглядової ради в її засіданні беруть участь члени виконавчого органу.  

6.20.7. Рішення наглядової ради приймається простою більшістю голосів членів наглядової 

ради, які беруть участь у засіданні та мають право голосу. 

6.20.8. На засіданні наглядової ради кожний член наглядової ради має один голос. 

6.20.9. Наглядова рада Товариства   може утворювати постійні чи тимчасові комітети з 

числа її членів для вивчення і підготовки питань, що належать до компетенції наглядової ради. 

 

6.18. ПРАВЛІННЯ здійснює управління поточною діяльністю товариства.  

6.19. До компетенції правління належить вирішення всіх питань, пов'язаних з 

керівництвом поточною діяльністю товариства, крім питань, що належать до виключної 

компетенції загальних зборів та наглядової ради.  

6.19.1. Правління товариства підзвітне загальним зборам і наглядовій раді, організовує 

виконання їх рішень. Правління діє від імені товариства у межах, встановлених статутом 

товариства і законом.  
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6.19.2. Членом правління товариства може бути будь-яка фізична особа, яка має повну 

дієздатність і не є членом наглядової ради чи ревізійної комісії.  

6.19.3. Права та обов'язки членів правління Товариства   визначаються чинним 

законодавством, статутом товариства або положенням про правління товариства, а також 

трудовим договором, що укладається з кожним членом виконавчого органу. Від імені товариства 

трудовий договір підписує голова наглядової ради чи особа, уповноважена на те наглядовою 

радою.  

6.19.4. Правління на вимогу органів та посадових осіб товариства зобов'язане надати 

можливість ознайомитися з інформацією про діяльність товариства в межах, встановлених 

законом, статутом та внутрішніми положеннями товариства.  

6.20. Кількісний склад правління, порядок призначення його членів визначаються статутом 

товариства.  

6.20.1. Кожний член правління має право вимагати проведення засідання правління та 

вносити питання до порядку денного засідання.  

6.20.2. Члени наглядової ради, а також представник профспілкового або іншого 

уповноваженого трудовим колективом органу, який підписав колективний договір від імені 

трудового колективу, мають право бути присутніми на засіданнях правління.  

6.20.3.  На засіданні правління ведеться протокол. Протокол засідання правління 

підписується головуючим та надається для ознайомлення на вимогу члена правління, члена 

наглядової ради або представника профспілкового або іншого уповноваженого трудовим 

колективом органу, який підписав колективний договір від імені трудового колективу органу.  

6.20.4. Голова правління обирається наглядовою радою товариства 

6.20.5. Голова правління організовує роботу правління, скликає засідання, забезпечує 

ведення протоколів засідань.  

6.20.6. Голова правління має право без довіреності діяти від імені товариства, відповідно 

до рішень правління, в тому числі представляти інтереси товариства, вчиняти правочини від імені 

товариства, видавати накази та давати розпорядження, обов'язкові для виконання всіма 

працівниками товариства.  

6.20.7. У разі неможливості виконання головою правління своїх повноважень за рішенням 

цього органу його повноваження здійснює один із членів правління.  

6.20.8. Повноваження голови правління припиняються за рішенням наглядової ради.  

6.20.9. Повноваження члена правління припиняються за рішенням наглядової ради. 

Підстави припинення повноважень голови та члена правління встановлюються законодавством, 

статутом та договором із ним. 

 

6.21. Для проведення перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства   загальні 

збори обирають РЕВІЗІЙНУ КОМІСІЮ.  

6.22. Ревізійна комісія обирається загальними зборами з числа акціонерів у кількості 3 

(трьох) членів строком на 3 (три) роки.  

6.22.1. Порядок формування ревізійної комісії, а також вимоги до кандидатів та членів 

ревізійної комісії встановлюються у Положенні про ревізійну комісію Товариства.  

6.22.2. Строк повноважень членів ревізійної комісії встановлюється на період до дати 

проведення чергових річних загальних зборів.  

6.23. Не можуть бути членами ревізійної комісії:  

6.23.1. член наглядової ради;  

6.23.2. член виконавчого органу;  

6.23.3. корпоративний секретар;  

6.23.4. особа, яка не має повної цивільної дієздатності;  

6.23.5. члени інших органів товариства.  

6.24. Ревізійна комісія має право вносити пропозиції до порядку денного загальних зборів 

та вимагати скликання позачергових загальних зборів. 

6.24.1. Члени ревізійної комісії мають право бути присутніми на загальних зборах та брати 

участь в обговоренні питань порядку денного з правом дорадчого голосу.  

6.24.2. Члени ревізійної комісії мають право брати участь у засіданнях наглядової ради та 

виконавчого органу у випадках, передбачених цим Законом, статутом або внутрішніми 

положеннями товариства.  
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6.25. Ревізійна комісія проводить перевірку фінансово-господарської діяльності 

Товариства   за результатами фінансового року. 

6.25.1. Виконавчий орган забезпечує членам ревізійної комісії доступ до інформації в 

межах, передбачених статутом та/або положенням про ревізійну комісію.  

6.25.2. Товариство забезпечує доступ членів ревізійної комісії до інформації в межах, що 

визначаються положенням про ревізійну комісію, затвердженим загальними зборами.  

6.25.3. За підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності товариства за 

результатами фінансового року ревізійна комісія готує висновок, в якому міститься інформація 

про:  

А) підтвердження достовірності та повноти даних фінансової звітності за відповідний 

період;  

Б) факти порушення законодавства під час провадження фінансово-господарської 

діяльності, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку та подання звітності.  

 

 

7. ПРАВА АКЦІОНЕРІВ 

7.1. Акції Товариства не можуть розповсюджуватись шляхом підписки, купуватись та 

продаватись на біржі. Особи, які набули право власності на акції Товариства, набувають статусу 

акціонерів (учасників) Товариства.  

7.2. Кожною акцією Товариства її власнику-акціонеру надається однакова сукупність прав, 

включаючи права на:  

7.2.1. участь в управлінні акціонерним товариством;  

7.2.2. отримання дивідендів;  

7.2.3. отримання у разі ліквідації товариства частини його майна або вартості;  

7.2.4. отримання інформації про господарську діяльність Товариства.  

7.3. Одна акція товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на 

загальних зборах, крім випадків проведення кумулятивного голосування.  

7.4. Переважним правом, акціонерів визнається:  

7.4.1. право акціонера придбавати розміщувані товариством акції пропорційно частці 

належних йому акцій у загальній кількості акцій;  

7.4.2. право акціонера придбавати акції товариства, що продаються іншими акціонерами в 

порядку встановленому законодавством.  

7.5. Посадові особи органів Товариства   та інші особи, які перебувають з товариством у 

трудових відносинах, не мають права вимагати від акціонера - працівника товариства надання 

відомостей про те, як він голосував чи як має намір голосувати на загальних зборах, або про 

відчуження акціонером - працівником товариства своїх акцій чи намір їх відчуження, або вимагати 

передачі довіреності на участь у загальних зборах.  

 

 

8. ОБОВ'ЯЗКИ АКЦІОНЕРІВ 

8.1. Акціонери Товариства зобов'язані:  

8.1.1. дотримуватися статуту, інших внутрішніх документів Товариства;  

8.1.2. виконувати рішення загальних зборів, інших органів товариства;  

8.1.3. виконувати свої зобов'язання перед товариством, у тому числі пов'язані з майновою 

участю;  

8.1.4. оплачувати акції у розмірі, в порядку та засобами, що передбачені статутом Товариства;  

8.1.5. не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про 

діяльність товариства.  

8.2. Акціонери мають право укласти договір, за яким на акціонерів покладаються додаткові 

обов'язки, у тому числі обов'язок участі у загальних зборах, і передбачається відповідальність за 

його недотримання.  

8.3. Акціонери можуть також мати інші обов'язки, встановлені чинним законодавством.  

 

 

9. ПОСАДОВІ ОСОБИ ОРГАНІВ УПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВА. ПОРЯДОК 

УКЛАДАННЯ ПРАВОЧИНІВ, У ВЧИНЕННІ ЯКИХ Є ЗАІНТЕРЕСОВАНІСТЬ  
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9.1. Посадові особи органів акціонерного товариства - фізичні особи - голова та члени 

наглядової ради, виконавчого органу, ревізійної комісії, ревізора акціонерного товариства, а також 

голова та члени іншого органу товариства, якщо утворення такого органу передбачено статутом 

товариства. 

9.2. Посадовими особами органів акціонерного товариства не можуть бути народні 

депутати України, члени Кабінету Міністрів України, керівники центральних та місцевих органів 

виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, військовослужбовці, посадові особи органів 

прокуратури, суду, служби безпеки, внутрішніх справ, державні службовці, крім випадків, коли 

вони виконують функції з управління корпоративними правами держави та представляють 

інтереси держави або територіальної громади в наглядовій раді або ревізійній комісії товариства.  

9.2.1. Особи, яким суд заборонив займатися певним видом діяльності, не можуть бути 

посадовими особами органів товариства, що провадить цей вид діяльності.  

9.2.2. Особи, які мають непогашену судимість за злочини проти власності, службові чи 

господарські злочини, не можуть бути посадовими особами органів товариства.  

9.3. Посадові особи органів акціонерного товариства не мають права розголошувати 

комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність товариства, крім випадків, 

передбачених законом.  

9.4. Посадові особи органів товариства на вимогу ревізійної комісії (ревізора) або аудитора 

зобов'язані надати документи про фінансово-господарську діяльність товариства.  

9.5. Посадовим особам органів акціонерного товариства виплачується винагорода тільки 

на умовах, які встановлюються цивільно-правовими договорами або трудовим договором, 

укладеним із ними.  

9.6. Посадові особи органів акціонерного товариства повинні діяти в інтересах товариства, 

дотримуватися вимог законодавства, положень статуту та інших документів товариства.  

9.7. Посадові особи органів акціонерного товариства несуть відповідальність перед 

товариством за збитки, завдані товариству своїми діями (бездіяльністю), згідно із законом.  

9.8. У разі якщо відповідальність несуть кілька осіб, їх відповідальність перед товариством 

є солідарною.  

9.9. Посадові особи органів Товариства повинні розкривати інформацію про наявність у 

них особистої заінтересованості в укладенні будь-якого правочину стосовно товариства 

(конфлікту інтересів).  

9.9.1. Посадова особа органів управління вважається заінтересованою в укладенні 

відповідного правочину у разі якщо:  

А) ця особа є однією із сторін такого правочину;  

Б) бере участь у правочині як представник або посередник;  

В) отримує комісійну винагороду від Товариства або від особи, яка є однією із сторін 

правочину;  

Г) внаслідок такого правочину придбає майно;  

Ґ) є афілійованою особю другої сторони у зобов’язанні із Товариством.  

9.10. Посадові особи органів управління Товариства зобов'язані повідомляти наглядову 

раду про правочини, що укладаються, або якщо передбачається таке укладення, в яких вони 

можуть визнаватися заінтересованими особами. Зазначена інформація надається протягом десяти 

днів з дати виникнення обставин, щодо яких має бути зроблено повідомлення.  

9.10.1. Рішення про укладення Товариством правочину, щодо якого є заінтересованість, 

приймається наглядовою радою.  

9.10.2. У разі прийняття наглядовою радою рішення про укладення Товариством 

правочину, щодо якого є заінтересованість, члени наглядової ради, які є заінтересованими 

особами, не мають права голосу.  

 

 

10. ТРУДОВИЙ КОЛЕКТИВ ТОВАРИСТВА 

10.1. Трудовий колектив Товариства складають усі громадяни, які своєю працею беруть 

участь в його діяльності на основі трудового договору (контракту, угоди), а також інших форм, що 

регулюють трудові відносини працівника з Товариством.  

10.2. Товариство самостійно встановлює форми та системи оплати праці, розмір заробітної 

плати, а також інших видів винагороди працівників, відповідно до чинного законодавства 

України.  
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10.3. Соціальні та трудові права працівників гарантуються чинним законодавством 

України.  

10.4. Внутрішніми положеннями Товариство може встановлювати додаткові (крім 

передбачених чинним законодавством) трудові та соціально-побутові пільги для всіх працівників 

або їхніх окремих категорій.  

 

 

9. ПРИПИНЕННЯ ТОВАРИСТВА ТА ВИДІЛ  

11.1. Товариство  припиняється в результаті передання всього свого майна, прав та 

обов'язків іншим підприємницьким товариствам - правонаступникам (шляхом злиття, приєднання, 

поділу, перетворення) або в результаті ліквідації.  

11.2. Добровільне припинення Товариства   здійснюється за рішенням загальних зборів у 

порядку, передбаченому Законом "Про акціонерні товариства", з дотриманням вимог, 

встановлених Цивільним кодексом України та іншими актами законодавства. Інші підстави та 

порядок припинення Товариства   визначаються чинним законодавством України.  

11.3. Злиття, приєднання, поділ, виділ та перетворення Товариства   здійснюються за 

рішенням загальних зборів, а у випадках, передбачених законом, - за рішенням суду або 

відповідних органів влади.  

11.3.1. У випадках, передбачених законом, поділ Товариства   або виділ з його складу 

одного чи кількох акціонерних товариств здійснюється за рішенням відповідних державних 

органів або за рішенням суду.  

11.3.2. Законом може бути передбачено одержання згоди відповідних державних органів 

на припинення Товариства   шляхом злиття або приєднання.  

11.3.3. Товариство  не може одночасно здійснювати злиття, приєднання, поділ, виділ та/або 

перетворення.  

11.4. Акції товариства, яке припиняється внаслідок поділу, конвертуються в акції 

товариств-правонаступників та розміщуються серед їх акціонерів.  

11.4.1. Акції товариств, що припиняються внаслідок злиття, приєднання, конвертуються в 

акції товариства-правонаступника та розміщуються серед його акціонерів.  

11.4.2. Акції товариства, що перетворюється, конвертуються в частки (паї) 

підприємницького товариства-правонаступника та розподіляються серед його учасників.  

11.4.3. При виділі акції товариства, з якого здійснюється виділ, конвертуються в акції 

цього Товариства   і Товариства, що виділилося, та розміщуються між акціонерами товариства, з 

якого здійснюється виділ.  

11.4.4. Не підлягають конвертації акції товариств, що беруть участь у злитті, приєднанні, 

поділі, виділі, перетворенні, власниками яких є акціонери, які звернулися до Товариства   з 

вимогою про обов'язковий викуп належних їм акцій та які мають таке право.  

11.4.5. Порядок конвертації акцій товариства, що припиняється, в акції новоствореного 

(новостворених) Товариства   встановлюється Державною комісією з цінних паперів та фондового 

ринку.  

11.5. Злиття, поділ або перетворення Товариства   вважається завершеним з дати внесення 

до Єдиного державного реєстру запису про припинення Товариства   та про реєстрацію 

підприємницького товариства-правонаступника (товариств-правонаступників).  

11.6. Приєднання Товариства   до іншого Товариства   вважається завершеним з дати 

внесення запису до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців 

про припинення такого Товариства.  

11.7. Виділ Товариства   вважається завершеним з дати внесення до Єдиного державного 

реєстру запису про створення Товариства, що виділилося.  

11.8. Приєднання Товариства   до іншого Товариства   вважається завершеним з дати 

внесення запису до Єдиного державного реєстру про припинення такого Товариства.  

11.9. Наглядова рада кожного Товариства, що бере участь у злитті, приєднанні, поділі, 

виділі або перетворенні, розробляє умови договору про злиття (приєднання) або план поділу 

(виділу, перетворення), які повинні містити:  

11.9.1. повне найменування та реквізити кожного товариства, що бере участь у злитті, 

приєднанні, поділі, виділі або перетворенні;  

11.9.2. порядок і коефіцієнти конвертації акцій та інших цінних паперів, а також суми 

можливих грошових виплат акціонерам;  
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11.9.3. відомості про права, які надаватимуться підприємницьким товариством-

правонаступником власникам інших, крім простих акцій, цінних паперів товариства, діяльність 

якого припиняється внаслідок злиття, приєднання, поділу, перетворення або з якого здійснюється 

виділ, та/або перелік заходів, які пропонується вжити стосовно таких цінних паперів;  

11.9.4. інформацію щодо запропонованих осіб, які стануть посадовими особами товариства 

у підприємницькому товаристві - правонаступнику після завершення злиття, приєднання, поділу, 

виділу або перетворення, та запропоновані до виплати таким особам винагороди чи компенсації.  

11.10. Наглядова рада товариства, що бере участь у злитті, приєднанні, поділі, виділі або 

перетворенні, повинна підготувати для акціонерів пояснення до умов договору про злиття 

(приєднання) або плану поділу (виділу, перетворення).  

11.10.1. Пояснення повинне містити економічне обґрунтування доцільності злиття, 

приєднання, поділу, виділу або перетворення перелік методів, що застосовувалися для оцінки 

вартості майна Товариства   та обчислення коефіцієнта конвертації акцій та інших цінних паперів 

Товариства.  

11.10.2. Матеріали, що надсилаються акціонерам товариства, що бере участь у злитті 

(приєднанні), поділі (виділі, перетворенні), при підготовці загальних зборів, на які виноситься 

питання про затвердження умов договору про злиття (приєднання), плану поділу (виділу, 

перетворення), передавального акта повинні включати:  

А) проект договору про злиття (приєднання), плану поділу (виділу, перетворення);  

Б) пояснення до умов договору про злиття (приєднання) або плану поділу (виділу, 

перетворення);  

В) висновок незалежного експерта щодо умов злиття, приєднання, поділу або виділу у 

випадках, передбачених частиною третьою цієї статті;  

Г) у разі злиття (приєднання) - річну фінансову звітність інших товариств, що беруть 

участь у злитті (приєднанні), за три останні роки.  

11.10.3. За поданням наглядової ради загальні збори кожного Товариства, що бере участь у 

злитті, приєднанні, поділі, виділі або перетворенні, вирішують питання про припинення (злиття, 

приєднання, поділ, виділ або перетворення), а також про затвердження умов договору про злиття 

(приєднання) або плану поділу (виділу, перетворення), передавального акта (у разі злиття, 

приєднання та перетворення) або розподільного балансу (у разі поділу та виділу).  

11.10.4. Істотні умови договору про злиття (приєднання), затверджені загальними зборами 

кожного із зазначених товариств, повинні бути ідентичними.  

11.11. Добровільна ліквідація Товариства   здійснюється за рішенням загальних зборів, у 

тому числі у зв'язку із закінченням строку, на який товариство створювалося, або після досягнення 

мети, з якою воно створювалося, у порядку, передбаченому Цивільним кодексом України та 

іншими актами законодавства, з урахуванням особливостей, встановлених цим Законом. Інші 

підстави та порядок ліквідації товариства визначаються законодавством.  

11.11.1. Рішення про ліквідацію Товариства, обрання ліквідаційної комісії, затвердження 

порядку ліквідації, а також порядку розподілу між акціонерами майна, що залишилося після 

задоволення вимог кредиторів, вирішують загальні збори Товариства, якщо інше не передбачено 

законом.  

11.11.2. З моменту обрання ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження 

наглядової ради та виконавчого органу Товариства. Ліквідаційний баланс, складений 

ліквідаційною комісією, підлягає затвердженню загальними зборами.  

11.11.3. Ліквідація Товариства   вважається завершеною, а товариство таким, що 

припинилося, з дати внесення до Єдиного державного реєстру запису про проведення державної 

реєстрації припинення товариства в результаті його ліквідації.  

11.12. У разі ліквідації платоспроможної юридичної особи вимоги її кредиторів та 

акціонерів задовольняються у такій черговості:  

11.12.1. у першу чергу задовольняються вимоги щодо відшкодування шкоди, завданої 

каліцтвом, іншими ушкодженнями здоров'я або смертю, та вимоги кредиторів, забезпечені 

заставою чи іншим способом;  

11.12.2. у другу чергу - вимоги працівників, пов'язані з трудовими відносинами, вимоги 

автора про плату за використання результату його інтелектуальної, творчої діяльності;  

11.12.3. у третю чергу - вимоги щодо податків, зборів (обов'язкових платежів);  

11.12.4. у четверту чергу - виплати нарахованих, але не виплачених дивідендів за 

привілейованими акціями;  
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11.12.5. у п'яту чергу - виплати за привілейованими акціями, які підлягають викупу 

відповідно до Закону "Про акціонерні товариства";  

11.12.6. у шосту чергу - виплати ліквідаційної вартості привілейованих акцій;  

11.12.7. у сьому чергу - виплати за простими акціями, які підлягають викупу відповідно до 

Закону "Про акціонерні товариства";  

11.12.8. у восьму чергу - розподіл майна між акціонерами - власниками простих акцій 

товариства пропорційно до кількості належних їм акцій;  

11.12.9. у дев'яту чергу - всі інші вимоги.  

11.13. Розподіл майна кожної черги здійснюється після повного задоволення вимог 

кредиторів (акціонерів) попередньої черги.  

11.14. У разі недостатності майна товариства, що ліквідується, для розподілу між усіма 

кредиторами (акціонерами) відповідної черги майно розподіляється між ними пропорційно сумам 

вимог (кількості належних їм акцій) кожного кредитора (акціонера) цієї черги.  

 

Голова  

загальних зборів акціонерів 

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

“ЗЕРО”                                                                                                                               Албанцев П.М. 
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“ЗАТВЕРДЖЕНО”  

 

Рішенням Загальних зборів учасників 

Товариства з обмеженою відповідальністю  

“ДОРНАН” 

Протокол загальних зборів № 1 

від 01 червня 2019 року  
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2. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

 

1.1. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДОРНАН" (далі за текстом 

"Товариство") створене на власності фізичних осіб відповідно до Конституції України, Цивільного 

кодексу України, Господарського кодексу України, Закону України "Про господарські товариства" 

і здійснює свою діяльність згідно з діючим законодавством України і цим Статутом.  

1.2. Учасниками Товариства є: 

- громадянин України Албанцев Петро Максимович, місце проживання: місто Одеса, вул. Тульська, 

3, ідентифікаційний податковий номер 2309667521, паспорт серії КЕ, номер 053661, виданий 

Київським РВ УМВС України в Одеській області 03 лютого 2002 року; 

- громадянин США Даглас Донован (інд. код 5698545623), що мешкає за адресою: 

вул.Ланжеронвіська, 21, кв.12, місто Одеса, паспорт 710435629 виданий Паспортним агентством 

Державного департаменту США 12 травня 2006 року. 

1.3. Товариство має повну назву українською мовою: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДОРНАН". 

1.3.1. Товариство має повну назву англійською мовою: LIMITED LIABILITY COMPANY “ORNAN”. 

1.3.2. Товариство має скорочену назву українською мовою: ТОВ "ДОРНАН".  

1.3.3. Товариство має скорочену назву англійською мовою “DORNAN” LLC. 

1.4. Місцезнаходження Товариства: Україна, 65026, місто Одеса, вулиця Ланжеронівська, 21, 

кв.12.  

1.5. Товариство створене на невизначений час. 

 

2.  ЦІЛІ ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ 

 

2.1. Метою діяльності Товариства є одержання  прибутку, згідно з встановленим  законом та 

Статутом Товариства порядком. 

2.2. Предметом діяльності Товариства є:  

• консультації з питань комерційної діяльності та управління; 
• надання інформаційно-консультаційних, маркетингових, холдінгових, біржових, 

дилерських, брокерських та маклерських послуг українським та іноземним юридичним та 
фізичним особам; 

• будівельна, ремонтно - будівельна та реставраційна діяльність, розробка проектно -

кошторисної документації для об'єктів будівництва, проведення експертиз, авторський 

нагляд за цими видами діяльності; 

• будівництво та експлуатація готелів та кемпінгів, комунальних закладів, дизайн, розробка, 

та виготовлення інтер'єрів громадських, житлових та інших приміщень, виробництво 

будівельних матеріалів, включаючи цеглу, облицювальну плитку, видобуток та обробку 

мармуру та граніту; 

Цілі та предмет діяльності Товариства можуть бути розширені за рішенням Загальних зборів 

учасників відповідно до діючого законодавства.         

2.3. Товариство здійснює  надання послуг, зазначених у п. 2.2. за національну та 

вільноконвертовану валюту, у порядку передбаченому чинним законодавством України.  

2.4. У випадках, коли види діяльності, що виконуються Товариством, підлягають ліцензуванню у 

відповідності з Законом України “Про ліцензування певних видів господарської діяльності”, 

Товариство зобов’язане отримати таку ліцензію в порядку, передбаченому чинним 

законодавством. 

 

3. ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС ТОВАРИСТВА 

 

3.1.Правове положення Товариства визначається Господарським кодексом України, Цивільним 

кодексом України, Законом України „Про господарські товариства”, іншими актами закондавства 

України та цим Статутом. 

3.2. Товариство є юридичною особою, може набувати майнових та особистих немайнових прав, 

несе відповідні обов’язки, укладає правочини та договори, від свого імені виступає позивачем та 

відповідачем в суді, адміністративному, господарському та третейському суді, будь-яких інших 

судах, а також здійснює інші юридичні дії, що не суперечать чинному законодавству. 
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3.3. Товариство має самостійний баланс, відповідні рахунки у банках, має круглу печатку, штампи, 

бланки, може мати знак для товарів та послуг, іншу атрибутику юридичної особи. 

3.4. Товариство може провадити підприємницьку діяльність за допомогою дочірніх підприємств, 

філій, представництв або будь-яких інших відокремлених підрозділів без прав юридичної особи, 

створених в Україні та/або за кордоном, згідно з рішенням Загальних зборів учасників, відповідно 

до діючого законодавства.  

3.5. Товариство здійснює оперативний та бухгалтерський облік результатів своєї роботи, веде 

статистичну звітність згідно з діючим законодавством та формами державної статистичної звітності. 

Фінансовий рік Товариства починається 1-го січня та закінчується 31-го грудня календарного року. 

3.6. Товариство володіє відособленим майном на праві власності. Товариство відповідає за своїми 

зобовязаннями всім належним йому майном, на яке за діючим законодавством може бути звернуто 

стягнення. Товариство не відповідає по зобов'язаннях Учасників, Учасники не відповідають по 

зобов'язаннях Товариства. 

 

4. УЧАСНИКИ ТОВАРИСТВА 

 

4.1 Учасник Товариства має право: 

4.1.1. брати участь в управлінні справами Товариства, у встановленому   законом та Статутом 

порядку, за винятком випадків, передбачених законодавством; 

4.1.2. брати участь у розподілі прибутку товариства та одержувати його частку.  Право  на  

отримання  частки  прибутку пропорційно частці кожного з учасників мають особи, які є 

учасниками Товариства на початок строку виплати частки прибутку; 

4.1.3. одержувати інформацію про діяльність Товариства. На вимогу учасника Товариство 

зобов'язане  надавати  йому  для  ознайомлення річні баланси, звіти Товариства  про  його  

діяльність,  протоколи зборів; 

4.1.4. вийти в установленому порядку з Товариства; 

4.1.5. продати чи іншим чином відступити свою частку в статутному капіталі Товариства у 

встановленому законом та Статутом порядку іншому учаснику Товариства та/або третім 

особам. При передачі частки (її частини) іншій особі відбувається одночасний перехід до 

неї прав та обов'язків, що належали учаснику, який відступив її повністю або частково.  

4.2. При виході учасника з Товариства учасник зобов’язаний повідомити Товариство про 

свій вихід не пізніше, ніж за три місяці до виходу. 
4.3. Учаснику, що виходить, виплачується вартість частини майна Товариства, пропорційна його 

частці у статутному фонді. Виплата провадиться протягом семи днів після дати виходу. Вклад 

може бути повернуто повністю або частково в натуральній формі. При визначенні вартості майна 

Товариства, частина якого виплачується учаснику, береться вартість на дату виходу. 

4.4. Учаснику, який вибув, виплачується належна йому частка прибутку, одержаного Товариством 

в даному році до моменту його виходу. Майно, передане учасником Товариству тільки  в 

користування, повертається в натуральній формі без винагороди. 

4.5. Учасники Товариства  зобовязані:  

4.5.1. додержуватись вимог Статуту Товариства і виконувати рішення Загальних зборів та інших 

органів управління Товариства; 

4.5.2. виконувати свої зобов'язання перед Товариством,  в  тому числі і пов'язані з  майновою 

участю, а також вносити вклади у розмірі, порядку та засобами,  передбаченими   Статутом; 

4.5.3. не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність 

Товариства;  

4.5.4. нести інші обов'язки, якщо це передбачено законодавством України та Статутом. 

 

5. ПОРЯДОК  ФОРМУВАННЯ СТАТУТНОГО КАПІТАЛУ. РОЗПОДІЛ ПРИБУТКУ ТА 

ЗБИТКІВ.  ФОНДИ  ТОВАРИСТВА 

 

5.1. Товариство має статутний капітал у розмірі 1 250 000,00 грн. (один мільйон двісті п’ятдесят 

тисяч гривень 00 коп.).  

5.2. Статутний капітал повністю формується учасниками протягом одного року з дати державної 

реєстрації Товариства. У разі невиконання учасником цього зобов’язання у визначений строк, 

штрафні санкції, що передбачають грошову відповідальність не накладаються, якщо рішенням 
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Загальних зборів не передбачено інше. Як частки учасник може вносити грошові кошти, майно, 

та/або право користування як нерухомим майном, так і іншими видами майна та майнових прав. 

Статутний капітал Товариства може бути збільшено або зменшено будь-якими методами або 

передбаченими статутом або законодавством. 

5.3. Частки учасників у статутному фонді розподіляються та формуються за рахунок внеску 

учасника наступним чином:  

 

Учасник Вид    внеску Частка  

(гривні) 

Частка 

(відсотки) 

Албанцев Петро 

Максимович 

Ціні папери – 

акції 

625 000,00 грн. (шістсот двадцять 

п’ять тисяч гривень 00 коп). 

50 % 

Даглас Донован Грошові кошти 

в іноземній 

валюті  

625 000,00 грн.(шістсот двадцять 

п’ять тисяч гривень 00 коп). 

50 % 

 

 

ВСЬОГО: 

 

 

1 250 000,00 грн.  

(один мільйон двісті п’ятдесят  

тисяч гривень 00 коп.) 

 

 

100 % 

 

5.3.1. Внеском учасника Албанцева Петра Максимовича є цінні папери – 623 600 (шістсот 

двадцять три тисячі шістсот) простих іменних акцій ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО 

ТОВАРИСТВА „ЗЕРО”, код ЄДРПОУ 01554767, код цінного паперу UA 1502461007, 

номінальною вартістю 623 600,0 грн. (шістсот двадцять три тисячі шістсот гривень 00 коп.). 

5.3.2. Внеском учасника Дагласа Донована є грошові кошти в іноземній валюті – 29582,54 доларів 

США (двадцять дев’ять тисяч п’ятсот вісімдесят два долари 54 центи), що дорівнює 625 000,00 

грн. (шістсот двадцять п’ять тисяч гривень 00 коп).  

5.4. Розподіл прибутку між учасниками відбувається  пропорційно до їх часток у статутному фонді 

у строки та в порядку, передбачені чинним законодавством України. Відшкодування збитків може 

здійснюватись за додатковим рішенням Загальних зборів учасників пропорційно до часток 

учасників у статутному фонді Товариства. 

5.5. У Товаристві можуть створюватися резервний (страховий) фонд у розмірі 25 (двадцять п'ять) 

відсотків статутного фонду, а також інші фонди, передбачені законодавством України. Розмір 

щорічних відрахувань до резервного (страхового) фонду становить 5 (п'ять) відсотків суми чистого 

прибутку. За рішенням органів Товариства в Товаристві можуть створюватися також інші фонди.  

 

6. ФОРМУВАННЯ МАЙНА ТОВАРИСТВА 

 

6.1. Майно Товариства становлять основні фонди та обігові кошти, інші цінності тощо, вартість 

яких відображується у самостійному балансі Товариства. 

6.2 Товариство є власником: 

6.2.1 майна, переданого йому учасниками у власність; 

6.2.2 продукції, виробленої Товариством  в результаті господарської діяльності; 

6.2.3. отриманих Товариством доходів; 

6.2.4. іншого майна, набутого  на підставах, не заборонених   законом. 

 

 

7. ОРГАНИ ТОВАРИСТВА, ЇХ КОМПЕТЕНЦІЯ 

ТА ПОРЯДОК ПРИЙНЯТТЯ НИМИ РІШЕНЬ 

 

7.1 Вищим органом Товариства є Загальні збори учасників Товариства (Загальні збори, Збори 

учасників), які очолюються Головою Зборів.   

7.1.1 Збори учасників скликаються не менш як двічі на рік. Рішення Загальних зборів 

оформлюються протоколом, який підписують Голова та Секретар Загальних зборів. Голова та 

Секретар Загальних зборів обираються Загальними зборами з числа учасників Товариства.  

7.1.2. Учасник має право передати свої повноваження на Зборах учасників своєму 

уповноваженому представнику, іншому учаснику чи представнику іншого учасника. 
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7.1.3.  До виключної компетенції Зборів учасників належить: 

7.1.3.1. визначення основних напрямів діяльності Товариства, затвердження його планів і звітів 

про їх виконання;  

7.1.3.2. внесення змін до статуту Товариства, зміна розміру його статутного капіталу;  

7.1.3.3. створення (обрання) та відкликання (звільнення) виконавчого органу Товариства – 

Директора Товариства;    

7.1.3.4. призначення та звільнення головного бухгалтера Товариства;  

7.1.3.5. визначення форм контролю за діяльністю виконавчого органу, створення та визначення 

повноважень відповідних контрольних органів;  

7.1.3.6. затвердження річних звітів та бухгалтерських балансів, розподіл прибутку та збитків Товариства;  

7.1.3.7. створення, реорганізація та ліквідація філій, представництв, інших відособлених 

підрозділів, дочірніх підприємств, затвердження їх статутів та положень, призначення директорів 

філій, представництв, дочірніх підприємств; 

7.1.3.8. участь Товариства в інших юридичних особах, придбання Товариством корпоративних 

прав, часток, акцій, внесення внесків (вкладів) до статутного фонду таких юридичних осбі;  

7.1.3.9. укладення  правочинів (договорів) на суму, що перевищує 15000 грн. (п'ятнадцять тисяч 

гривень 00 коп.); 

7.1.3.10. вирішення питання про придбання Товариством частки учасника; 

7.1.3.11. визначення переліку відомостей, що складають комерційну тайну, та/або конфіденційну 

інформацію Товариства;  

7.1.3.12. вирішення питання про виключення учасника з Товариства;  

7.1.3.13. прийняття рішення про ліквідацію Товариства, призначення ліквідаційної комісії, 

затвердження ліквідаційного балансу; 

7.1.3.14. здійснення інших повноважень, прямо визначених Статутом та законом. 

Питання, віднесені до виключної компетенції Загальних зборів учасників Товариства, не можуть 

бути передані ними для вирішення виконавчому органу Товариства. Збори учасників можуть 

примати рішення з будь-яких питань діяльності Товариства.  

7.1.4. При вирішенні питань про визначення основних напрямів діяльності Товариства і 

затвердження його планів та звітів про їх виконання, про внесення змін до Статуту Товариства, а 

також при вирішенні питання про виключення учасника з товариства рішення вважається 

прийнятим, якщо за нього проголосують учасник, що володіють у сукупності більш як 50 

відсотками загальної кількості голосів учасників Товариства. З решти питань рішення 

приймається простою більшістю голосів присутніх учасників.  

Збори учасників вважаються повноважними, якщо на них присутні учасники (представники 

учасників), що володіють у сукупності більш як 60 відсотками голосів.  

В разі, якщо законом визначено інші правила щодо більшості, необхідної для прийняття рішень 

Зборами учасників, та/або щодо умов повноважності Зборів учасників, Товариство керується 

правилами, визначеними законом. 

7.1.5. Під час розгляду усіх питань рішення може бути прийняте  методом  письмового 

опитування. У цьому разі  проект рішення чи питання для голосування  розсилається  усім 

учасникам, які повинні у письмовому вигляді  викласти свої погляди. Протягом 10 днів з моменту 

отримання  повідомлення  від останнього учасника  голосування вони всі повинні бути 

проінформовані Головою зборів про прийняте рішення. 

7.2. Управління поточною діяльністю Товариства здійснюється виконавчим органом – 

Директором, що є вищою посадовою особою Товариства та несе відповідальність за діяльність 

Товариства. 

7.2.1. Директором може бути призначено учасника Товариства або третю особу; 

7.2.2. Директор призначається Зборами учасників Товариства; 

7.2.3. Директор підзвітний зборам учасників і організує виконання їх рішень. Директор не може 

приймати рішення, обов’язкові для учасників Товариства; 

7.2.4. Директор представляє інтереси Товариства перед третіми особами, укладає правочини, 

трудові угоди, видає довіреності, має право першого підпису, розпоряджається коштами та 

майном Товариства, з урахуванням обмежень, встановлених п.7.1.3.8., п.7.1.3.9., п.7.1.3.10. 

Статуту, затверджує штатний розклад, вирішує інші питання.  

7.2.5. До відання виконавчого органу Товариства належить вирішення усіх питань діяльності 

Товариства, крім прямо віднесених законом або Статутом до відання інших органів Товариства. 



 80 

7.3. Контроль за діяльністю виконавчого органу Товариства здійснюється  ревізійною комісією, 

що може призначатися Загальними Зборами  учасників. Ревізійна комісія є колегіальним органом 

постійного контролю за фінансово-господарською діяльністю Товариства. Ревізійна комісія може 

призначатися Загальними Зборами учасників та складатися з 3 осіб. Рішення ревізійної комісії 

приймаються більшістю голосів. Члени ревізійної комісії за згодою учасників мають право 

залучати  до роботи  експертів та фахівців. 

7.4. Інтереси трудового колективу репрезентує рада трудового колективу, яка обирається на 3 

роки. Трудовий колектив Товариства розглядає і затверджує проект колективної угоди, розглядає і  

вирішує питання самоврядування трудового колективу, визначає та затверджує перелік та порядок 

надання працівникам Товариства  соціальних пільг, бере участь в матеріальному стимулюванні  

продуктивності праці, і також має інші повноваження, встановлені законом. 

 

8. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ  ТОВАРИСТВА 

 

8.1. Припинення діяльності Товариства відбувається шляхом реорганізації (злиття, приєднання, 

поділу, виділення, перетворення) або ліквідації. 

8.1.1. Товариство реорганізується за рішенням Зборів учасників або на підставі рішення органу, 

уповноваженого на прийняття відповідного рішення законом. Правові наслідки реорганізації 

встановлюються законом та рішенням Зборів учасників чи відповідного органу. 

8.1.2. Товариство ліквідується за рішенням Зборів учасників або на підставі рішення органу, 

уповноваженого на прийняття відповідного рішення законом. 

8.2 Ліквідація Товариства здійснюється ліквідаційною комісією, призначеною Зборами учасників 

або іншим органом, уповноваженим на призначення ліквідаційної комісії відповідно до закону. 

Інші питання порядку ліквідації Товариства визначаються законом та положеннями цього Статуту. 

 

9.  ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ 

 

9.1 Доповнення та зміни до цього Статуту приймаються Зборами учасників і оформлюються 

додатками або викладенням у новій редакції з обов’язковою державною реєстрацією у 

встановленому законодавством порядку. 

9.2. В разі визнання будь-якого одного або кількох положень Статуту Товариства такими, що 

суперечать чинному законодавству, всі інші положення установчих документів Товариства 

зберігають свою чинність: Статут вважається чинним та затвердженим без такого положення 

(положень). 

 

 

10.  ПІДПИСИ УЧАСНИКІВ 

 

 

Албанцев Петро Максимович                                                             ____________________________ 

 

Даглас Донован                                                                                     ____________________________ 
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ПРОТОКОЛ №1 

ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ УЧАСНИКІВ  

ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ  

«ДОРНАН» 

місто Одеса                                                         тридцяте травня дві тисячі девятнадцятого року 

 

Присутні учасники:      

 - громадянин України Албанцев Петро Максимович, місце проживання: місто Одеса, вул. 

Тульська, 3, ідентифікаційний податковий номер 2309667521, паспорт серії КЕ, номер 053661, 

виданий Київським РВ УМВС України в Одеській області 03 лютого 2002 року; 

 - громадянин США Даглас Донован (інд. код 5698545623), що мешкає за адресою: 

вул.Ланжеронвіська, 21, кв.12, місто Одеса, паспорт 710435629 виданий Паспортним агентством 

Державного департаменту США 12 травня 2006 року. 

На загальних зборах ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “ДОРНАН” 

(далі – Товариство) присутні учасники, що володіють 100 відсотками голосів. Загальні збори 

правомочні приймати рішення з питань порядку денного.  

Учасники підтверджують, що вони були належним чином повідомлені про дату, місце 

проведення, та порядок денний Загальних зборів та ознайомлені з усіма документами, що 

стосуються порядку денного.  

 

Порядок денний: 

6. Про утворення Товариства; 

7. Про внески учасників, розподіл статутного капіталу Товариства та часток учасників; 

8. Про затвердження Статуту Товариства; 

9. Про обрання Голови Товариства; 

10. Про обрання Директора Товариства. 

 

СЛУХАЛИ: 

З першого питання –  

Албанцева Петра Максимовича, який запропонував утворити ТОВАРИСТВО З 

ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “ДОРНАН”.  

З другого питання –  

Дагласа Донована, який запропонував затвердити наступні внески учасників, розподіл 

статутного капіталу та часток учасників: 

 

Учасник Вид    внеску Частка  

(гривні) 

Частка 

(відсотки) 

Албанцев Петро 

Максимович 

Ціні папери – 

акції 

625 000,00 грн. (шістсот двадцять 

п’ять тисяч гривень 00 коп). 

50 % 

Даглас Донован Грошові кошти 

в іноземній 

валюті  

625 000,00 грн.(шістсот двадцять 

п’ять тисяч гривень 00 коп). 

50 % 

 

 

ВСЬОГО: 

 

 

1 250 000,00 грн.  

(один мільйон двісті п’ятдесят  

тисяч гривень 00 коп.) 

 

 

100 % 

 

Внеском учасника Албанцева Петра Максимовича є цінні папери – 623 600 (шістсот двадцять три 

тисячі шістсот) простих іменних акцій ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА „ЗЕРО”, 

код ЄДРПОУ 01554767, код цінного паперу UA 1502461007, номінальною вартістю 623 600,0 грн. 

(шістсот двадцять три тисячі шістсот гривень 00 коп.). 

Внеском учасника Дагласа Донована є грошові кошти в іноземній валюті – 29582,54 доларів США 

(двадцять дев’ять тисяч п’ятсот вісімдесят два долари 54 центи), що дорівнює 625 000,00 грн. 

(шістсот двадцять п’ять тисяч гривень 00 коп).  

З третього питання –  

Албанцева Петра Михайловича, який запропонував затвердити Статут Товариства; 
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З четвертого питання –  

Албанцева Петра Михайловича, який запропонував обрати Головою Товариства Дагласа 

Донована; 

З п'ятого питання –  

Дагласа Донована, який запропонував обрати Директором Товариства Джанібекову 

Джамилю Диляверівну. 

 

 

ВИРІШИЛИ:  

 

З першого питання - утворити ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

“ДОРНАН”.  

Здійснити державну реєстрацію Товариства. 

 

З другого питання –  

Затвердити наступні внески учасників, розподіл статутного капіталу та часток учасників: 

 

Учасник Вид    внеску Частка  

(гривні) 

Частка 

(відсотки) 

Албанцев Петро 

Максимович 

Ціні папери – 

акції 

625 000,00 грн. (шістсот двадцять 

п’ять тисяч гривень 00 коп). 

50 % 

Даглас Донован Грошові кошти 

в іноземній 

валюті  

625 000,00 грн.(шістсот двадцять 

п’ять тисяч гривень 00 коп). 

50 % 

 

 

ВСЬОГО: 

 

 

1 250 000,00 грн.  

(один мільйон двісті п’ятдесят  

тисяч гривень 00 коп.) 

 

 

100 % 

 

Внеском учасника Албанцева Петра Максимовича є цінні папери – 623 600 (шістсот двадцять три 

тисячі шістсот) простих іменних акцій ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА „ЗЕРО”, 

код ЄДРПОУ 01554767, код цінного паперу UA 1502461007, номінальною вартістю 623 600,0 грн. 

(шістсот двадцять три тисячі шістсот гривень 00 коп.). 

Внеском учасника Дагласа Донована є грошові кошти в іноземній валюті – 29582,54 доларів США 

(двадцять дев’ять тисяч п’ятсот вісімдесят два долари 54 центи), що дорівнює 625 000,00 грн. 

(шістсот двадцять п’ять тисяч гривень 00 коп).  

 

З третього питання –  

Затвердити Статут Товариства; 

 

З четвертого питання –  

Обрати Головою Товариства Дагласа Донована; 

 

З п'ятого питання –  

Обрати Директором Товариства Джанібекову Джамилю Диляверівну; 

Голові Товариства Дагласу Доновану укласти від імені Товариства трудовий контракт на 

управління Товариством на три роки з Директором Товариства Джанібековою Джамилею 

Диляверівною. 

 

З усіх питань порядку денного голосували одноголосно - «ЗА». 

 

Албанцев Петро Максимович                                                             ____________________________ 

 

Даглас Донован                                                                                    ____________________________ 
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 ДОГОВІР  КУПІВЛІ – ПРОДАЖУ 

Місто Одеса, друге червня дві тисячі девятнадцятого року. 

Громадянин України АЛБАНЦЕВ ПЕТРО МАКСИМОВИЧ, місце проживання: місто Одеса, вул. 

Тульська, 3, ідентифікаційний податковий номер 2309667521, паспорт серії КЕ, номер 053661, виданий 

Київським РВ УМВС України в Одеській області 03 лютого 2002 року, іменований в подальшому 

„ПРОДАВЕЦЬ”, з однієї сторони, та громадянин США Даглас Донован (інд. код 5698545623), що мешкає 

за адресою: вул.Ланжеронвіська, 21, кв.12, місто Одеса, паспорт 710435629 виданий Паспортним агентством 

Державного департаменту США 12 травня 2006 року, іменований в подальшому „ПОКУПЕЦЬ”, з іншої 

сторони, разом іменовані „Сторони”, уклали цей Договір (далі - Договір) про наступне: 

1. ПРОДАВЕЦЬ продав належну йому частку 50%, що становить 625 000,00 грн. (шістсот двадцять 

п’ять тисяч гривень 00 коп), у Статутному капіталі ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ „ДОРНАН”, а ПОКУПЕЦЬ купив вказану частку у Статутному капіталі  

Товариства. Вищевказана частка належить ПРОДАВЦЮ відповідно до Статуту ТОВАРИСТВА З 

ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ „ДОРНАН”, зареєстрованого 01 червня 2019 року Державним 

реєстратором реєстраційної служби Одеського міського управління юстиції  Гутник І.І., номер запису 

15567640002002343. 

2. Відомості про Товариство: повне найменування – ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ „ДОРНАН”, зареєстроване 01 червня 2019 року Державним реєстратором 

реєстраційної служби Одеського міського управління юстиції  Гутник І.І., номер запису 

15567640002002343, ідентифікаційний код Товариства – 03579076; розмір статутного фонду – 1 250 000,00 

грн. (один мільйон двісті п’ятдесят тисяч гривень 00 коп.); місцезнаходження: : місто Одеса, 

вул.Ланжеронвіська, 21, кв.12. 

3. Частка у Статутному капіталі Товариства, яка складає 50% у сумі 625 000,00 грн. (шістсот двадцять 

п’ять тисяч гривень 00 коп), внесена ПРОДАВЦЕМ повністю. Товариство не має ніяких майнових 

претензій до ПРОДАВЦЯ. ПРОДАВЕЦЬ на дату укладення цього договору не має ніяких майнових 

зобов’язань перед Товариством та не має майнових претензій до Товариства. Статутний капітал 

ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ „ДОРНАН” станом на 02.06.2019 року 

сплачений повністю на 100%.  

4. До ПОКУПЦЯ переходять згідно розміру придбаної частки ПРОДАВЦЯ в Статутному капіталі 

Товариства права та обов’язки учасника Товариства. 

5. Продаж частки 50% у Статутному капіталі ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ „ДОРНАН” за домовленістю сторін вчиняється за 625 000,00 грн. (шістсот 

двадцять п’ять тисяч гривень 00 коп), які гроші у вказаній сумі Продавець отримав від Покупця повністю до 

підписання вказаного договору. Підписання цього договору свідчить про те, що розрахунки за частку у 

Статутному капіталі Товариства здійснені повністю та про відсутність претензій до Покупця по оплаті з 

боку Продавця. 

6. Продавець свідчить, що вищевказану частку Статутного капіталу Товариства раніше нікому іншому 

не передано, не продано, не подаровано, не заставлено, спору про неї  не існує, а також прав у третіх осіб як 

у межах, так і за межами України не має, обов’язками щодо третіх осіб Продавець не зв’язаний. 

7. Право власності на вказану частку у Статутному капіталі Товариства у Покупця виникає з моменту 

нотаріального посвідчення цього договору. 

8. З моменту підписання договору Покупець зобов’язаний оформити та зареєструвати у відповідних 

державних органах зміни до установчих документів, зумовлені зміною складу учасників Товариства. 

Продавець зобов’язаний підписати усі необхідні документи для здійснення зазначеної реєстрації. 

9. Усі суперечки, які  можуть виникнути в процесі виконання цього договору і за якими сторони не 

прийдуть до згоди, підлягають  розгляду в судовому порядку згідно чинного законодавства України. 

10. Вимоги законодавства щодо змісту й правових наслідків правочину, що укладається, а саме: ст.ст.89, 

114, 147, 229-235, 655-668 Цивільного кодексу України, ст.ст.7, 53 Закону Українт «Про господарські 

товариства», ст.29 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – 

підприємців», правові наслідки приховування реальної вартості договору, зміст ст.ст. 7, 9, 14, 18 Закону 

України «Про податок з доходів фізичних осіб»,  нотаріусом сторонам роз’яснено. 

11. Всі витрати по посвідченню цього договору сплачує Покупець. 

12. Цей договір складено в двох  примірниках, один з яких залишається у справах приватного нотаріуса, 

а інший  видається Покупцеві. 

ПІДПИСИ: 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 
02 червня 2019 року  цей договір посвідчено мною, Якименко Д.Д.., приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу. 

Договір підписано у моїй присутності. Особу сторін встановлено, іх дієздатність, а також належність відчужуваної частки гр. України Албанцеву Петру 

Максимовичу перевірено. 

Зареєстровано в реєстрі за № 2376 

Стягнуто плати за домовленістю. 

 Приватний нотаріус                                                                                                                         Якименко Д.Д.
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ДОГОВІР КУПІВЛІ – ПРОДАЖУ 

ЦІННИХ ПАПЕРІВ № КПЦП2019-122/14-АК 

м. Одеса                                                                                                                        30 серпня 2019 року 

Приватне акціонерне товариство “Альтаір Капітал” (Ліцензія НКЦПФР серія АВ №507039 від 03 грудня 2012 

року на здійснення професійної діяльності на фондовому ринку – діяльності з торгівлі цінними паперами – брокерської 

діяльності, строк дії ліцензії: «03» грудня 2012 року – «03» грудня 2019 року), далі – Покупець, в особі Джукіч Дарії 

Юріївні, яка діє на підставі довіреності №121 від 30 серпня 2019 р., та Договору комісії №ДК2019-122/14-АК від 30 

серпня 2019 р. в інтересах громадянина України Галайди Івана Івановича, код – 2385616325, зареєстрований: 67661 

Одеська обл. Біляєвський р-он с. Нерубайське вул. Тельмана, 101, Паспорт громадянина України серії КЕ №153187, 

виданий 25.04.96 р. Біляєвським РВ УМВС України в Одеській обл., далі – Клієнт Покупця, з однієї сторони, та 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДОРНАН», код ЄДРПОУ 03579076, місцезнаходження: 

65026, місто Одеса  вулиця Ланжеронівська, 21, кв.12, в особі директора Джанібекової Джамилі Диляверівни, що діє на 

підставі Статуту, далі – Продавець, з іншої сторони (далі разом – Сторони, а окремо – Сторона), уклали цей Договір про 

наступне: 

1. ПРЕДМЕТ  ДОГОВОРУ 

1.1. Продавець зобов'язується передати у власність Клієнта Покупця, а Покупець зобов’язується забезпечити 

прийняття Клієнтом Покупця та оплатити цінні папери, далі – ЦП, з наступними характеристиками: 

Вид та форма випуску ЦП: акції прості іменні 

Емітент ЦП: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗЕРО» 

Код за ЄДРПОУ емітента ЦП: 01554767                                                             

Номінальна вартість ЦП: 1 (одна) грн. 

Код ISIN: UA 1502461007 

Форма існування ЦП: бездокументарна  

Кількість ЦП: 623600 (шістсот двадцять три тисячі шістсот штук) 

1.2. Сума цього Договору складає  623600,00 (шістсот двадцять три тисячі шістсот гривень, 00 коп.) 

 

2. ПЕРЕХІД  ПРАВА  ВЛАСНОСТІ  НА  ЦП 

2.1. Право власності на ЦП переходить від Продавця до Клієнта Покупця з моменту зарахування ЦП на 

рахунок у цінних паперах Клієнта Покупця у депозитарію відповідно до чинного законодавства України. 

    2.2. Продавець зобов’язаний переказати ЦП з рахунку в цінних паперах № 107444 у ПАТ АКБ «ПОРТО-

ФРАНКО», Код ЄДРПОУ 13881479 на рахунок в цінних паперах Клієнта Покупця №107238 у ПАТ АКБ «ПОРТО-

ФРАНКО», Код ЄДРПОУ 13881479 не пізніше 31 серпня 2019 року.   

2.3. Покупець зобов’язаний забезпечити прийняття ЦП Клієнтом Покупця не пізніше строку, визначеного в п. 

2.2 цього Договору. 

2.4. Продавець та Клієнт Покупця самостійно сплачують послуги   зберігача, депозитарію відповідно.  

2.5. Сторони рівною мірою відповідають за перереєстрацію права власності на ЦП: кожна – в частині тих дій, які 

вона має вчинити з цією метою згідно з цим Договором. 

 

3. ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ 

3.1. Покупець зобов’язаний оплатити ЦП шляхом безготівкового перерахування на рахунок Продавця р/р 

№26005000059617 в ПАТ "Укрсоцбанк", МФО 300023, суми, вказаної в п. 1.2 даного Договору. 

 

4. ГАРАНТІЇ ПРОДАВЦЯ 

4.1. Продавець гарантує, що на момент передачі Клієнту Покупця ЦП перебуватимуть у нього на законних 

підставах, не будуть заблоковані, обтяжені заставою та іншими правами третіх осіб, а також не будуть знаходитися під  

арештом. 

5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН 

5.1. У випадку невиконання або неналежного виконання однією із Сторін зобов’язань за цим Договором винна 

Сторона відшкодовує іншій Стороні всі понесені збитки.  

5.2. У випадку прострочення виконання зобов’язань, визначених в п.п. 2.2, 2.3, 3.1 цього Договору, винна 

Сторона сплачує іншій Стороні пеню в розмірі подвійної облікової ставки НБУ від суми даного Договору за кожний 

календарний день прострочення. 

5.3. Якщо невиконання Стороною своїх зобов’язань перевищує 10 (десять) календарних днів, то інша Сторона 

має право розірвати цей Договір в односторонньому порядку, про що повинна письмово повідомити Сторону, яка 

прострочила виконання своїх зобов’язань. Договір вважається розірваним з дати відправлення такого повідомлення. При 

цьому Сторона, яка прострочила виконання своїх зобов’язань, сплачує іншій Стороні пеню, нараховану до дати 

розірвання цього Договору, та штраф у розмірі 10% (десяти відсотків) від суми Договору. 

5.4. При розірванні Договору кожна із Сторін зобов’язана повернути іншій Стороні все одержане від неї за цим 

Договором. 

6. ФОРС-МАЖОР 
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6.1. Жодна із Сторін не несе відповідальності у разі невиконання, несвоєчасного або неналежного виконання нею 

своїх зобов’язань за цим Договором, якщо вказане невиконання, несвоєчасне або неналежне виконання обумовлені 

виключно впливом обставин непереборної сили (форс-мажорні обставини). Під обставинами непереборної сили за цим 

Договором слід розуміти події надзвичайного характеру, що виникли після укладення цього Договору поза залежністю 

від волі і бажання Сторін, наприклад: пожежі, повені, епідемії й інші природні і штучні дії і катаклізми, повстання, 

ембарго, війни або воєнні дії будь-якого типу, мобілізації, страйки, заборони й обмеження, що випливають з документів 

нормативного характеру органів державної влади та управління або інші обставини, що перебувають поза контролем 

Сторін. 

6.2. У випадку виникнення обставин непереборної сили термін виконання Сторонами зобов'язань за цим 

Договором продовжується на строк існування таких обставин. Зобов'язання Сторін, що можуть бути  

виконані частково в період дії обставин непереборної сили, повинні здійснюватися належним чином. 

6.3. Сторона, для якої склалися форс-мажорні обставини, зобов'язана негайно в письмовій формі повідомити іншу 

Сторону про настання таких обставин і прийняти всі можливі заходи для максимального обмеження негативних 

наслідків, викликаних такими обставинами. Належним підтвердженням існування форс-мажорних обставин є довідка 

компетентного органу. 

6.4. Неповідомлення або несвоєчасне повідомлення Стороною про настання для неї форс-мажорних обставин 

тягне за собою втрату права посилатися на такі обставини як на підставу, що звільняє від відповідальності за 

прострочення виконання або невиконання зобов’язань за цим Договором. 

7. ЗАКЛЮЧНІ  ПОЛОЖЕННЯ 

7.1. Цей Договір набуває чинності з дати його підписання Сторонами та припиняє дію: 

- з моменту повного виконання Сторонами своїх зобов’язань за цим Договором; 

- згідно з п. 5.3 цього Договору; 

- в інших випадках, передбачених чинним законодавством України. 

7.2. Усі розбіжності, що виникають під час дії даного Договору або у зв‘язку з ним, вирішуються шляхом 

переговорів. У разі неможливості вирішення розбіжностей шляхом переговорів Сторони вирішують їх у порядку, 

передбаченому чинним законодавством України. 

7.3. Усі  зміни та доповнення до даного Договору можливі лише за письмовою згодою Сторін у вигляді 

додаткових угод. 

7.4. Дострокове розірвання Договору можливе лише за згодою двох Сторін та у випадках, передбачених чинним 

законодавством. 

7.5. Права та обов’язки Сторін визначаються відповідно до вимог чинного законодавства України та положень 

цього Договору. 

7.6. В усьому, що не передбачено цим Договором, Сторони керуються чинним законодавством України. 

7.7. Факсимільні копії документів, наданих у зв’язку із цим Договором, мають юридичну силу до заміни їх на 

оригінали. 

7.8. Покупець має статус платника податку на прибуток на загальних умовах, передбачених чинним 

законодавством. 

7.9. Цей Договір складено українською мовою у чотирьох примірниках, що мають однакову юридичну силу. 

8. РЕКВІЗИТИ ТА ПІДПИСИ СТОРІН 

 

ПРОДАВЕЦЬ: ПОКУПЕЦЬ: 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДОРНАН», код ЄДРПОУ 

03579076, місцезнаходження: 65026, місто Одеса  

вулиця Ланжеронівська, 21, кв.12 

ПрАТ “Альтаір Капітал” 

Код за ЄДРПОУ 20337219, місцезнаходження: Україна, 65013, м. 

Одеса, Сабанський провулок, 3, офіс 19-Н 

р/р №26005000059617 в ПАТ "Укрсоцбанк", МФО 

300023 

р/р 2650894 у відд. № 15 ПАТ “ПУМБ”,  

м. Одеса, МФО 334851 

КЛІЄНТ ПОКУПЦЯ: 

 

 

 

 

 

 

______________________ /Джанібекова Д.Д./ 

 

Галайда Іван Іванович, код – 2385616325, зареєстрований: 

67661 Одеська обл. Біляєвський р-он с. Нерубайське вул. 

Тельмана, 101,  

За довіреністю 

 

__________________________/Д. Ю. Джукіч/ 
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ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «ПОРТО-ФРАНКО» 

Код ЄДРПОУ 13881479 

Ліцензія на депозитарну діяльність депозитарної установи АЕ483457 від 11.07.2013  

 
Вих. No. 9218                                                           за станом на 15 годин 25 хвилин 16 секунд 29 квітня 2019 р.,  

 

ВИПИСКА №212 

про стан рахунку у цінних паперах 
Ця виписка не є іменним цінним папером і її передача не має наслідком переходу права власності на 

зазначені у ній цінні папери 

 
 

Номер рахунку у 

цінних паперах: 

107231  

…………………………………………………………………………………………………… 

Власник: Албанцев Петро Максимович 

…………………………………………………………………………………………………… 

Місце проживання: Україна, 65016,                       місто Одеса, вулиця Тульська, 3  

…………………………………………………………………………………………………… 

Документ,  

що посвідчує особу:  

Паспорт громадянина України серії КЕ №053661 

…………………………………………………………………………………………………… 

 

Коли і ким виданий: Київський РВ УМВС України в Одеській обл. 15 жовтня 1995 р. 

 

Індивідцальний  

податковий номер 

2309667521 

 

 

 

Ця виписка підтверджує, що зазначена в ній особа є власником наступних цінних паперів: 

 

 

Назва емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗЕРО» 

…………………………………………………………………………………………………… 

Код:  01554767                                                            Статутний капітал  1 000 000,00 грн. 

…………………………………………………………………………………………………… 

Місцезнаходження 

емітента: 

Україна, 65098, Одеська обл., місто Одеса, вулиця Танкістів, 45 

 

 

Назва ЦП: Акції прості іменні першого випуску ПрАТ «ЗЕРО» 

…………………………………………………………………………………………………… 

Код ЦП UA 1502461007……………………………………………………………………… 

 

Номер свідоцтва 

 

247/1/10                                        Дата видачі свідоцтва  12 грудня 2010 року 

Орган реєстрації: Одеське територіальне управління ДКЦПФР 

…………………………………………………………………………………………………… 

Номінальна вартість: 1,00 грн. (одна гривня 00 коп.)  

……………....                … ………….…………..………………………………………………. 

Загальна кількість: 623600 (шістсот двадцять три тисячі шістсот штук) 

………………..                …………….…………..…...………………………………………… 

Загальна ном. вартість 623600,00 грн. (шістсот двадцять три тисячі шістсот гривень, 00 коп.) 

 

% статутного капіталу 62,3600 % 

 

Обмеження щодо ЦП: 

 

Відсутні 

 

 

Уповноважена особа зберігача                    ___________________________________   Ганусін Станіслав Леонідович  

МП                                                                                                                                           Голова правління 
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ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «ПОРТО-ФРАНКО» 

Код ЄДРПОУ 13881479 

Ліцензія на депозитарну діяльність депозитарної установи АЕ483457 від 11.07.2013  

 
Вих. No. 10249                                                                             за станом на 14 годин 12 хвилин 46 секунд 01 червня 2019 р. 

 

ВИПИСКА №249 

про стан рахунку у цінних паперах 
Ця виписка не є іменним цінним папером і її передача не має наслідком переходу права власності на 

зазначені у ній цінні папери 

 
 

Номер рахунку у 

цінних паперах: 

107231  

…………………………………………………………………………………………………… 

Власник: Албанцев Петро Максимович 

…………………………………………………………………………………………………… 

Місце проживання: Україна, 65016,                       місто Одеса, вулиця Тульська, 3  

…………………………………………………………………………………………………… 

Документ,  

що посвідчує особу:  

Паспорт громадянина України серії КЕ №053661 

…………………………………………………………………………………………………… 

 

Коли і ким виданий: Київський РВ УМВС України в Одеській обл. 15 жовтня 1995 р. 

 

Індивідцальний  

податковий номер 

2309667521 

 

 

 

Ця виписка підтверджує, що зазначена в ній особа є власником наступних цінних паперів: 

 

 

Назва емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗЕРО» 

…………………………………………………………………………………………………… 

Код:  01554767                                                            Статутний капітал  1 000 000,00 грн. 

…………………………………………………………………………………………………… 

Місцезнаходження 

емітента: 

Україна, 65098, Одеська обл., місто Одеса, вулиця Танкістів, 45 

 

 

Назва ЦП: Акції прості іменні першого випуску ПрАТ «ЗЕРО» 

…………………………………………………………………………………………………… 

Код ЦП UA 1502461007……………………………………………………………………… 

 

Номер свідоцтва 

 

247/1/10                                        Дата видачі свідоцтва  12 грудня 2010 року 

Орган реєстрації: Одеське територіальне управління ДКЦПФР 

…………………………………………………………………………………………………… 

Номінальна вартість: 1,00 грн. (одна гривня 00 коп.)  

……………....                … ………….…………..………………………………………………. 

Загальна кількість: 0 (немає) 

………………..                …………….…………..…...………………………………………… 

Загальна ном. вартість 0,00 (відсутня) 

 

% статутного капіталу 0 % 

 

Обмеження щодо ЦП: 

 

Відсутні 

 

 

Уповноважена особа зберігача                    ___________________________________   Ганусін Станіслав Леонідович 

МП                                                                                                                                           Голова правління 
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ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «ПОРТО-ФРАНКО» 

Код ЄДРПОУ 13881479 

Ліцензія на депозитарну діяльність депозитарної установи АЕ483457 від 11.07.2013  

 
Вих. No. 10250                                                                           за станом на 14 годин 14 хвилин 31 секунду 01 червня 2019 р. 

 

ВИПИСКА №245 

про стан рахунку у цінних паперах 
Ця виписка не є іменним цінним папером і її передача не має наслідком переходу права власності на 

зазначені у ній цінні папери 

 

 
Номер рахунку у 

цінних паперах: 

 

107444  … 

………………………………………………………………………………………………… 

Власник: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДОРНАН» 

…………………………………………………………………………………………………… 

Місцезнахождення : 65026, місто Одеса  вулиця Ланжеронівська, 21, 

кв.12…………………………………………………………………………………………………… 

Дата реєстрації:  01 червня 2019 року                      Ідентифікаційний номер 03579076 

…………………………………………………………………………………………………… 

Реєстраційний орган: Виконавчий комітет Одеськрої міської ради 

…………………………………………………………………………………………………… 

 

 

Ця виписка підтверджує, що зазначена в ній особа є власником наступних цінних паперів: 

 

 

Назва емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗЕРО» 

…………………………………………………………………………………………………… 

Код:  01554767                                                            Статутний капітал  1 000 000,00 грн. 

…………………………………………………………………………………………………… 

Місцезнаходження 

емітента: 

Україна, 65098, Одеська обл., місто Одеса, вулиця Танкістів, 45 

 

 

Назва ЦП: Акції прості іменні першого випуску ПрАТ «ЗЕРО» 

…………………………………………………………………………………………………… 

Код ЦП UA 1502461007……………………………………………………………………… 

 

Номер свідоцтва 

 

247/1/10                                        Дата видачі свідоцтва  12 грудня 2010 року 

Орган реєстрації: Одеське територіальне управління ДКЦПФР 

…………………………………………………………………………………………………… 

Номінальна вартість: 1,00 грн. (одна гривня 00 коп.)  

……………....                … ………….…………..………………………………………………. 

Загальна кількість: 623600 (шістсот двадцять три тисячі шістсот штук) 

………………..                …………….…………..…...………………………………………… 

Загальна ном. вартість 623600,00 (шістсот двадцять три тисячі шістсот гривень, 00 коп.) 

 

% статутного капіталу 62,3600 % 

 

Обмеження щодо ЦП: 

 

Відсутні 

 

 

Уповноважена особа зберігача                    ___________________________________   Ганусін Станіслав Леонідович  

МП                                                                                                                                           Голова правління 
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ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

«МАРФІНБАНК» 

Код ЄДРПОУ 21650966 

Ліцензія на депозитарну діяльність депозитарної установи АЕ480120 від 02.04.2014  

 
Вих. No. 1219                                      за станом на 11 годин 10 хвилин 04 секунди 01 червня 2019 р.    01 червня 2019 р. 

 

ВИПИСКА №371 

про стан рахунку у цінних паперах 
Ця виписка не є іменним цінним папером і її передача не має наслідком переходу права власності на 

зазначені у ній цінні папери 

 
 

Номер рахунку у 

цінних паперах: 

29098  …………………………………………………………………………………………………… 

Власник: Барберенко Павло Янович 

…………………………………………………………………………………………………… 

Місце проживання: Україна, 28612  Кіровоградська обл. Устиновський р-он  с. Криничуватка 

…………………………………………………………………………………………………… 

Документ,  

що посвідчує особу:  

Паспорт громадянина України серії ЕА №373848 

…………………………………………………………………………………………………… 

 

Коли і ким виданий: Устиновським РВУМВС України в Кіровоградській обл. 03.09.97 рр 

 

Індивідуальний  

податковий номер 

1711201910 

 

 

 

Ця виписка підтверджує, що зазначена в ній особа є власником наступних цінних паперів: 

 

 

Назва емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗЕРО» 

…………………………………………………………………………………………………… 

Код:  01554767                                                            Статутний капітал  1 000 000,00 грн. 

…………………………………………………………………………………………………… 

Місцезнаходження 

емітента: 

Україна, 65098, Одеська обл., місто Одеса, вулиця Танкістів, 45 

 

 

Назва ЦП: Акції прості іменні першого випуску ПрАТ «ЗЕРО» 

…………………………………………………………………………………………………… 

Код ЦП UA 1502461007……………………………………………………………………… 

 

Номер свідоцтва 

 

247/1/10                                        Дата видачі свідоцтва  12 грудня 2010 року 

Орган реєстрації: Одеське територіальне управління ДКЦПФР 

…………………………………………………………………………………………………… 

Номінальна вартість: 1,00 грн. (одна гривня 00 коп.)  

……………....                … ………….…………..………………………………………………. 

Загальна кількість: 266100 (двісті шістдесят шість тисяч сто штук) 

………………..                …………….…………..…...………………………………………… 

Загальна ном. вартість 266100,00 грн. (двісті шістдесят шість тисяч сто гривень 00 коп.) 

 

% статутного капіталу 26,6100 % 

 

Обмеження щодо ЦП: 

 

Відсутні 

 

 

Уповноважена особа зберігача                    ___________________________________   Гой Константин Геннадійович 

МП                                                                                                                                           Голова правління 
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ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

«МАРФІНБАНК» 

Код ЄДРПОУ 21650966 

Ліцензія на депозитарну діяльність депозитарної установи АЕ480120 від 02.04.2014  

 
Вих. No. 1234                                                                              за станом на 12 годин 25 хвилин 13 секунд 01 червня 2019 р. 

 

ВИПИСКА №372 

про стан рахунку у цінних паперах 
Ця виписка не є іменним цінним папером і її передача не має наслідком переходу права власності на 

зазначені у ній цінні папери 

 
 

Номер рахунку у 

цінних паперах: 

38765  …………………………………………………………………………………………………… 

Власник: Вахненко Ганна Володимирівна 

…………………………………………………………………………………………………… 

Місце проживання: 65013, м. Одеса, вул.. Ак. Корольова 22 кв. 77 

…………………………………………………………………………………………………… 

Документ,  

що посвідчує особу:  

Паспорт громадянина України серії КЕ, 

№338679…………………………………………………………………………………………………… 

 

Коли і ким виданий: 18.07.96 р. Київським РВУМВС України в Одеській обл.. 

Індивідцальний  

податковий номер 

3428972654 

 

 

 

Ця виписка підтверджує, що зазначена в ній особа є власником наступних цінних паперів: 

 

 

Назва емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗЕРО» 

…………………………………………………………………………………………………… 

Код:  01554767                                                            Статутний капітал  1 000 000,00 грн. 

…………………………………………………………………………………………………… 

Місцезнаходження 

емітента: 

Україна, 65098, Одеська обл., місто Одеса, вулиця Танкістів, 45 

 

 

Назва ЦП: Акції прості іменні першого випуску ПрАТ «ЗЕРО» 

…………………………………………………………………………………………………… 

Код ЦП UA 1502461007……………………………………………………………………… 

 

Номер свідоцтва 

 

247/1/10                                        Дата видачі свідоцтва  12 грудня 2010 року 

Орган реєстрації: Одеське територіальне управління ДКЦПФР 

…………………………………………………………………………………………………… 

Номінальна вартість: 1,00 грн. (одна гривня 00 коп.)  

……………....                … ………….…………..………………………………………………. 

Загальна кількість: 100900 

(сто тисяч дев'ятсот штук) 

………………..                …………….…………..…...………………………………………… 

Загальна ном. вартість 100900,00 грн. (сто тисяч дев'ятсот  гривень 00 коп.) 

 

% статутного капіталу 10,09 %  

 

Обмеження щодо ЦП: 

 

Відсутні 

 

 

Уповноважена особа зберігача                    ___________________________________   Гой Константин Геннадійович  

МП                                                                                                                                           Голова правління 
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ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «ПОРТО-ФРАНКО» 

Код ЄДРПОУ 13881479 

Ліцензія на депозитарну діяльність депозитарної установи АЕ483457 від 11.07.2013  

 
Вих. No. 10198                                                             за станом на 09 годин 45 хвилин 18 секунд 01 червня 2019 р. 

 

ВИПИСКА №240 

про стан рахунку у цінних паперах 
Ця виписка не є іменним цінним папером і її передача не має наслідком переходу права власності на 

зазначені у ній цінні папери 

 
 

Номер рахунку у 

цінних паперах: 

107238  

…………………………………………………………………………………………………… 

Власник: Галайда Іван Іванович 

…………………………………………………………………………………………………… 

Місце проживання: 67661 Одеська обл. Біляєвський р-он с. Нерубайське вул. Тельмана, 101 

 

…………………………………………………………………………………………………… 

Документ,  

що посвідчує особу:  

Паспорт громадянина України серії КЕ №153187 

…………………………………………………………………………………………………… 

 

Коли і ким виданий: 25.04.96 р. Біляєвським РВ УМВС України в Одеській обл. 

 

Індивідуальний  

податковий номер 

2385616325 

 

 

 

Ця виписка підтверджує, що зазначена в ній особа є власником наступних цінних паперів: 

 

 

Назва емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗЕРО» 

…………………………………………………………………………………………………… 

Код:  01554767                                                            Статутний капітал  1 000 000,00 грн. 

…………………………………………………………………………………………………… 

Місцезнаходження 

емітента: 

Україна, 65098, Одеська обл., місто Одеса, вулиця Танкістів, 45 

 

 

Назва ЦП: Акції прості іменні першого випуску ПрАТ «ЗЕРО» 

…………………………………………………………………………………………………… 

Код ЦП UA 1502461007……………………………………………………………………… 

 

Номер свідоцтва 

 

247/1/10                                        Дата видачі свідоцтва  12 грудня 2010 року 

Орган реєстрації: Одеське територіальне управління ДКЦПФР 

…………………………………………………………………………………………………… 

Номінальна вартість: 1,00 грн. (одна гривня 00 коп.)  

……………....                … ………….…………..………………………………………………. 

Загальна кількість: 200 (двісті штук) 

………………..                …………….…………..…...………………………………………… 

Загальна ном. вартість 200,00 (двісті гривень 00 коп.) 

 

% статутного капіталу 0,02% % 

 

Обмеження щодо ЦП: 

 

Відсутні 

 

 

Уповноважена особа зберігача                    ___________________________________   Ганусін Станіслав Леонідович 

МП                                                                                                                                           Голова правління 
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ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «ПОРТО-ФРАНКО» 

Код ЄДРПОУ 13881479 

Ліцензія на депозитарну діяльність депозитарної установи АЕ483457 від 11.07.2013  

 
Вих. No. 17412                                                                           за станом на 12 годин 08 хвилин 01 секунду 30 серпня 2019 р. 

 

ВИПИСКА №240 

про стан рахунку у цінних паперах 
Ця виписка не є іменним цінним папером і її передача не має наслідком переходу права власності на 

зазначені у ній цінні папери 

 
 

Номер рахунку у 

цінних паперах: 

107238  

…………………………………………………………………………………………………… 

Власник: Галайда Іван Іванович 

…………………………………………………………………………………………………… 

Місце проживання: 67661 Одеська обл. Біляєвський р-он с. Нерубайське вул. Тельмана, 101 

 

…………………………………………………………………………………………………… 

Документ,  

що посвідчує особу:  

Паспорт громадянина України серії КЕ №153187 

…………………………………………………………………………………………………… 

 

Коли і ким виданий: 25.04.96 р. Біляєвським РВ УМВС України в Одеській обл. 

 

Індивідцальний  

податковий номер 

2385616325 

 

 

 

Ця виписка підтверджує, що зазначена в ній особа є власником наступних цінних паперів: 

 

 

Назва емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗЕРО» 

…………………………………………………………………………………………………… 

Код:  01554767                                                            Статутний капітал  1 000 000,00 грн. 

…………………………………………………………………………………………………… 

Місцезнаходження 

емітента: 

Україна, 65098, Одеська обл., місто Одеса, вулиця Танкістів, 45 

 

 

Назва ЦП: Акції прості іменні першого випуску ПрАТ «ЗЕРО» 

…………………………………………………………………………………………………… 

Код ЦП UA 1502461007……………………………………………………………………… 

 

Номер свідоцтва 

 

247/1/10                                        Дата видачі свідоцтва  12 грудня 2010 року 

Орган реєстрації: Одеське територіальне управління ДКЦПФР 

…………………………………………………………………………………………………… 

Номінальна вартість: 1,00 грн. (одна гривня 00 коп.)  

……………....                … ………….…………..………………………………………………. 

Загальна кількість: 623800 (шістсот двадцять три тисячі вісімсот штук) 

………………..                …………….…………..…...………………………………………… 

Загальна ном. вартість 623800,00 (шістсот двадцять три тисячі вісімсот гривень 00 коп.) 

 

% статутного капіталу 62,3800% 

 

Обмеження щодо ЦП: 

 

Відсутні 

 

 

Уповноважена особа зберігача                    ___________________________________   Ганусін Станіслав Леонідович  

МП                                                                                                                                           Голова правління 
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ЧАСТНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЗЕРО» 
 

ПРАВЛЕНИЕ 

 

РЕШЕНИЕ №43/08 

 

 

29 апреля 2019 года         

 

О подготовке и проведении внеочередного общего 

собрания акционеров ЧАО «ЗЕРО» 

 

 

Согласно Закона Украины «Об акционерных обществах» и Устава ЧАО «ЗЕРО», по требованию 

акционера Албанцева П.М. (62,36% акций) Правление решило: 

 

 

1. Внеочередное общее собрание акционеров ЧАО «ЗЕРО» провести 03 июня 2019 года в 

10.00 утра по следующей повестке дня: 

 

1. Выборы счетной комиссии общего собрания. 

2. Отзыв и выборы членов правления общества. 

3. Выборы членов наблюдательного совета общества. 

4. Отзыв и выборы членов наблюдательной комиссии общества.  

 

2. Создать рабочую группу по подготовке и проведению общего собрания акционеров в 

составе: Акуницин  В.А. (председатель), Авраменко Н.Н. (секретарь). 

 

3. Создать Регистрационную комиссию в составе: Азимова В.П. (председатель), Акина М.И. 

(секретарь). 

 

4. Рабочей группе, руководствуясь законодательством Украины, разработать план 

мероприятий по подготовке и проведению общего собрания акционеров, оповестить всех 

акционеров о дате и месте проведения внеочередного общего собрания акционеров через 

средства массовой информации и письменно. Текст письменного уведомления акционеров 

и тексты газетных объявлений сделать идентичными. 

 

5. Рекомендовать общему собранию акционеров работу счетной комиссии возложить на 

регистрационную комиссию. 

 

 

 

 

Председатель правления      Акуницин В.А. 

 

1-й заместитель председателя правления    Авраменко Н.М. 

 

Главный бухгалтер, член правления     Акина М.И. 
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Правління 

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “ЗЕРО” 

повідомляє, що позачергові загальні збори акціонерів 

відбудуться 03 червня 2019 року о 10.00 

за адресою: 65069, м. Одеса, вул.Тульська, 3, головне приміщення, перший поверх. 

 

Порядок денний: 

1. Вибори лічильної комісії загальних зборів 

2. Відкликання та вибори членів правління товариства. 

3. Вибори членів наглядової ради товариства; 

4. Відкликання та вибори членів ревізійної комісії. 

 

Реєстрація акціонерів та їх уповноважених представників відбудеться з 9.30 до 

10.00 за адресою: 65016, м. Одеса, вул.Тульська, 3 на підставі документів, що 

засвідчують особу акціонера (уповноваженим представникам – також документів, що 

підтверджують повноваження). 

У загальних зборах зможуть брати участь особи, які є акціонерами АТ за станом на 

24:00 30 травня 2019 року. 

Ознайомитися з документами, пов`язаними з порядком денним акціонери (їх 

представники) можуть за попереднім письмовим повідомленням Правління ПрАТ 

“ЗЕРО” за місцезнаходженням ПрАТ «ЗЕРО». 

 

(Опубліковано в офіційному друкованому виданні НКЦПФР „Бюлетень. Цінні 

папери України.” №45 від 05 травня 2019 року, с.7). 
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Реєстр 

повідомлень акціонерів ПрАТ „ЗЕРО” про час, місце та порядок денний 

загальних зборів акціонерів 
ПрАТ „ЗЕРО”, призначених на 03.06.2019 р. 

 

 

 

№ 

П/П 

 

 

 

ПРІЗВИЩЕ, ІМЯ ПО 

БАТЬКОВІ АКЦІОНЕРА 

 

АДРЕСА ПРИМІТКА 

4 Албанцев Петро Максимович 65016, м.Одеса, вул.Тульська, 3 Немає 

2 Багартаєва Олена Іванівна 44240 Волинська обл. Любомський р-он с 

Бірки  

Немає 

3 Барберенко Павло Янович 28612  Кіровоградська обл. 

Устиновський р-он  с. Криничуватка 

Немає 

4 Вахненко Ганна 

Володимирівна 

65013 м. Одеса вул.. Ак. Корольова 22 кв. 

77 

Немає 

5 Вєніков Артем Андрійович 65088 м. Одеса Люстдорфська дор. 123 

кв.87 

Немає 

6 Галайда Іван Іванович 67661 Одеська обл. Біляєвський р-он с. 

Нерубайське вул. Тельмана, 101 

Немає 

 

 

 

 

Азімова В.П.       /_____________________/ 

 

 

30.04.16 

 

штамп 039 відділення зв’язку у м.Одесі. 
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Барберенко П.Я. 

------------------------------------ 

28612, Кіровоградська обл.  

Устиновський р-он  с. Криничуватка 

 

 

 Повідомляємо Вас, що протягом квітня-червня 2019 року до 612 відділення зв’язку 

Устиновського району Кіровогадської області не надходили рекомендовані поштові повідомлення 

на Ваше ім’я з 039 відділення зв’язку м.Одеси.   

 

Начальник  

612 відділення зв’язку  

Устиновського району                                                                                          Гладиш О.М. 

31 серпня 2019 року 
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Багартаєва О.І. 

------------------------------------ 

44240 Волинська обл. Любомський р-он  

с.Бірки 

 

 Повідомляємо Вас, що протягом квітня-червня 2019 року до 240 відділення зв’язку 

Любомського району Волинської області не надходили рекомендовані поштові повідомлення на 

Ваше ім’я з 039 відділення зв’язку м.Одеси.   

 

Начальник  

240 відділення зв’язку  

Любомського району                                                                                        Гартань В.В. 

31 серпня 2019 року 
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Вєніков А.А. 

------------------------------------ 

65088, м. Одеса,  

Люстдорфська дор. 123 кв.87 

 

 Повідомляємо Вас, що протягом квітня-червня 2019 року до 088 відділення зв’язку м.Одеси 

не надходили рекомендовані поштові повідомлення на Ваше ім’я з 039 відділення зв’язку м.Одеси.   

 

Начальник  

088 відділення зв’язку  

м.Одеси                                                                                                             Галахер І.І. 

31 серпня 2019 року 
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Вахненко Г.В. 

------------------------------------ 

65013, м. Одеса,  

вул. Ак. Корольова 22, кв. 77 

 

 Повідомляємо Вас, що протягом квітня-серпня 2019 року до 013 відділення зв’язку м.Одеси 

не надходили рекомендовані поштові повідомлення на Ваше ім’я з 039 відділення зв’язку м.Одеси.   

 

Начальник  

013 відділення зв’язку  

м.Одеси                                                                                                    Грибова Т.П. 

01 вересня 2019 року 
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Правлінню  

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО  

ТОВАРИСТВА „ЗЕРО” 

------------------------------------ 

65098, місто Одеса, вул. Танкістів, 45 

 

  

Я, Вахненко Ганна, є акціонером ПрАТ „ЗЕРО”, що володіє 10,09% акцій товариства. 

Як мені стало відомо із засобів масової інформації („Бюлетень. Цінні папери України.” 

№45 від 05 травня 2019 року, с.7), на 03 червня 2019 року призначені загальні збори акціонерів 

ПрАТ „ЗЕРО”. 

Збори мають розпочатися о 10:00, реєстрація акціонерів – о 9:30.  

Утім, якщо збори відбуватимуться за адресою: 65069, м.Одеса, вул.Тульська, 3, то 

реєстрація – за адресою 65016, м.Одеса, вул. Тульська, 3.  

Зазначені вище будівлі розташовані у різних районах міста Одеси, їх розділяє велика 

відстань. 

Це створює небезпечну плутанину та суто штучні незручності для акціонерів. 

До того ж, час реєстрації – лише півгодини, через що частина акціонерів може не 

встигнути зареєструватися, якщо сплутає вулиці з однаковими назвами, розташовані в різних 

районах міста. 

Враховуючи викладене вище 

 

П Р О Ш У : 

 

1. Визначити місцем реєстрації акціонерів місце проведення загальних зборів акціонерів 

ПрАТ „ЗЕРО” 03 червня 2019 року; 

2. Продовжити час реєстрації акціонерів ПрАТ „ЗЕРО” на загальних зборах акціонерів 03 

червня 2019 року до однієї години; 

3. Повідомити про це акціонерів ПрАТ „ЗЕРО” згідно вимог статуту та законодавства. 

 

Вахненко Г.В. 

11 травня 2019 року 
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                                                  65013 

             найменування поштамту, вузла зв'язку, відділення зв'язку  

 

                                                 ОПИС 

                                     Вкладення у ЛИСТ 

 

На ім’я: ПрАТ «ЗЕРО», дирекції 

Куди:     65098, м.Одеса, вулиця Танкістів,45 

№п

/п 

Найменування предметів Кількість 

предметів 

Оголошена 

цінність 

1. Пропозиції щодо порядку денного 
загальних зборів акціонерів ПрАТ 

“ЗЕРО”, призначених на 03 червня 2019 

р. 

1 1 грн. 

 

Загальний підсумок предметів  

і оголошеної цінності   __1 предмет цінністю 1 гривні______ 
 

Відправник Вахненко Г.В. _____________________ 

 
Перевірив        ________________________________ 

 

                                             Виправлення не допускаються 
 

 

 
 

 

Відбиток календ.штампу місця приймання 

11.05.19 

 

65013 
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ДОГОВОР АРЕНДЫ 

г. Одесса 22 мая 2019 г. 

 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ДОШКОЛЬНИК», 

местонахождение – г.Одесса, ул.Тульская, 3, код 34128967 в лице директора Ерикова 

П.П., далее «Арендодатель», с одной стороны и ЧАСТНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 

«ЗЕРО», местонахождение, г.Одесса, ул.Танкистов, 45, код 01554767 в лице директора 

Акуницина В.А., далее — «Арендатор», с другой стороны заключили настоящий Договор о 

нижеследующем: 

1. Предмет договора 

1.1.   Арендодатель   передает,   а   Арендатор   принимает   в   платное   пользование   

помещение, расположенное по адресу: г. Одесса, ул. Тульская, 3,  с целью проведения 

общего собрания акционеров Арендатора. 

1.2.Срок действия договора аренды - с 10:00 до 15:00, 03 июня 2019 г.  

2. Порядок расчетов 

2.1. За помещение, сданное в аренду, Арендатор обязуется уплатить Арендодателю арендную 

плату в размере 1500 грн.  

2.2. Арендатор вносит арендную плату единым платежом в течение трех дней после 

подписания договора на счет Р/с 26001125412 в ПАТ «МАРФИНБАНК» МФО  328168.  

3. Права и обязанности Арендодателя 

3.1. Арендодатель   обязуется   передать   Арендатору   в   аренду   помещение,   согласно   п. 

1.1. настоящего Договора, 03 июня 2019 г. в 10:00.  

3.2. Арендодатель обязуется не совершать действия,  которые бы препятствовали  

Арендатору пользоваться      помещением,   сданным   в   аренду   на   условиях   настоящего   

Договора   и   не вмешиваться в его хозяйственную деятельность. 

4. Права и обязательства Арендатора 

4.1. Указанное    в    пункте    1.1.    помещение    передается    Арендодателем    Арендатору    

для использования с целью указанной в п. 1.1. 

4.2. На протяжении действия настоящего Договора Арендатор обязан обеспечивать   

сохранность   помещения   сданного   в   аренду,   предупреждать   повреждения. 

4.3. Арендатор обязуется вернуть помещение Арендодателю 03 июня 2019 в 15:00. 

4.4.  Арендатор не отвечает по обязательствам Арендодателя. 

 

5. Заключительные положения 

5.1. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах по одному для каждой из Сторон.  

5.2. Отношения Сторон не урегулированные Договором регулируются законодательством. 

 

 

ПОДПИСИ СТОРОН 

 

 

АРЕНДОДАТЕЛЬ 

 

 

АРЕНДАТОР 

 

ООО «ДОШКОЛЬНИК» 

Ериков П.П. ________________ 

 

 

ЧАО «ЗЕРО» 

Акуницин В.А. _________________ 
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ПРОТОКОЛ 1 

 

ЗАСІДАННЯ РЕЄСТРАЦІЙНОЇ КОМІСІЇ  

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “ЗЕРО” 

 

м. Одеса                                                                                                       03 червня 2019 року 

 

Реєстраційна комісія у складі:  

Азімова В.П. (голова); 

Акіна М.І. (секретар)  

провела реєстрацію акціонерів та їх уповноважених представників, які прибули на 

загальні збори акціонерів ПРАТ „ЗЕРО”, призначені на 03 червня 2019 року за адресою: м. 

Одеса, вул.Тульська, 3. Реєстрація відбувалася за адресою: м.Одеса, вул.Тульська, 3. 

Реєстрацію почато:        9:30; 

Реєстрацію завершено: 10:00 

Дані реєстру акціонерів: 

Всього акціонерів за реєстром 6 осіб.  

Кількість емітованих акцій 1 000 000 (один мільйон штук) простих іменних акцій. 

Результати реєстрації: 

 

Зареєстровано акціонерів 3 особи. 

 

Серед них 

Юридичних осіб –  1 особа; 

 

Фізичних осіб –       2 особи. 

 

Відмовлено у реєстрації акціонеру Галайді Івану Івановичу (200 акцій). 

ПІДСТАВА: Акціонер Галайда І.І. з’явився на реєстрацію о 10:03, тобто – після 

завершення часу реєстрації. 

 

Зареєстровано акцій 724600 (сімсот двадцять чотири тисячі шістсот штук) акцій, тобто - 

72,46% (сімдесят два цілих сорок шість сотих відсотки) акцій. 

 

Зареєстровано голосів 724600 (сімсот двадцять чотири тисячі шістсот штук) голосів, тобто 

- 72,46% (сімдесят два цілих сорок шість сотих відсотки) голосів. 

 

 

Згідно ст.41 Закону України “Про господарські товариства” кворум для проведення зборів 

досягнуто. Збори є правомочними.  

 

 Додаток: 
1. Перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів 

 

Голова комісії                                                                                                   Азімова В.П. 

 

 

Секретар                                                                                                             Акіна М.І. 
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ПРОТОКОЛ №2 

реєстраційної комісії 

З А Г А Л Ь Н И Х  З Б О Р І В  А К Ц І О Н Е Р І В 

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  

“ЗЕРО” 

про підрахунок голосів акціонерів при обранні голови, секретаря та лічильної комісії 

загальних зборів 

 

м. Одеса          03 червня 2019 р. 

 

За пропозицією Голови правління ПрАТ „ЗЕРО” Акуніцина Володимира Анатолійовича обрати 

лічильну комісію у складі: 

Азімової Валентини Петрівни 

Акіної Марії Іванівни 

 

 

Голосували: 

 

  «за»   - 724600 голосів; 

  «проти»  - немає голосів; 

  «утримались» - немає голосів. 

 

 

 

 

 

Реєстраційна комісія у складі: 

 

Азімова В.П.  підпис _______________________ 

 

Акіна М.І.  підпис _______________________ 
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ПРОТОКОЛ 

лічильної комісії 

З А Г А Л Ь Н И Х  З Б О Р І В  А К Ц І О Н Е Р І В 

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  

“ЗЕРО” 

м. Одеса          03 червня 2019 р. 
 

По другому питанню порядку денного: “Відкликання та вибори членів правління 

Товариства”  
 

Голосували: 

  «за»   - 623600 голосів; 

  «проти»  - 100100 голосів; 

  «утримались» -  - немає голосів. 
 

Вирішили:  

- відкликати членів правління Товариства Голова правліня Товариства - Акуніцин 

Володимир Анатолійович;  

- Член правління - перший заступник голови правління - Авраменко Наталія Миколаївна;  

- Член правління - головний бухгалтер - Акіна Марія Іванівна. 

обрати Дирекцію Товариства у складі 

- Голова правління Товариства Дяченко Дарія Данилівна; 

- Член правління - перший заступник голови правління – Джанібекова Джамиля Диляверівна;  

- Член правління - головний бухгалтер – Дукич Драгомир Давидович.    

 

По третьому питанню порядку денного: “Вибори членів наглядової ради Товариства”  

 

Голосували: 

  «за»   - 623600 голосів; 

  «проти»  - 100100 голосів; 

  «утримались» -  - немає голосів. 

 

Вирішили:  

обрати наглядову раду Товариства у складі 

- Голова наглядової ради Товариства – Даглас Донован;  

- Член наглядової ради – Друкер Джон;  

- Член наглядової ради – Дуремар Джанет. 

 

По четвертому питанню порядку денного: “Відкликання та вибори членів ревізійної комісії 

Товариства”  

 

Голосували: 

  «за»   - 623600 голосів; 

  «проти»  - 100100 голосів; 

  «утримались» -  - немає голосів. 

 

Вирішили:  

обрати ревізійну комісію Товариства у складі 

- Голова ревізійної комісії Товариства – Дукєйнік Дмитро Дмитрович;  

- Член ревізійної комісії – Дідько Діана Денісівна;  

- Член ревізійної комісії – Дукакіс Данута. 

 

Лічильна комісія у складі: 

Голова комісії                                                                                                   Азімова В.П. 

Секретар                                                                                                             Акіна М.І. 
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П Р О Т О К О Л №3 

З А Г А Л Ь Н И Х  З Б О Р І В  А К Ц І О Н Е Р І В 

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  

“ЗЕРО” 

м. Одеса          03 червня 2019 р. 

 

  Статутний капітал Товариства складає 1 000 000,00 грн. (один мільйон гривень 00 коп.), 

який поділено на 1 000 000,00 (один мільйон) штук простих іменних акцій.  

  На балансі Товариства нерозподілених простих іменних акцій немає. 

  Всього акціонерів за реєстром 6 осіб. 

 Для участі в зборах, зареєструвалися 3 акціонери – 2 фізичні осіб особи і 1 юридична 

особа, які у сукупності володіють 724600 (сімсот двадцять чотири тисячі шістсот штук) тобто - 

72,46% (сімдесят два цілих сорок шість сотих відсотки) голосуючих акцій Товариства і мають 

право голосу по всім питанням порядку денного загальних зборів.  

 Збори визнаються правомочними, оскільки в них взяли участь акціонери (представники 

акціонерів), які у сукупності володіють більш ніж 50% голосів.  

Голова правління Товариства, у якості голови зборів Акуніцин В.А. відкрив збори, після 

чого голова призначеної правлінням реєстраційної комісії Азімова В.П. доповіла про наявність 

кворуму. Усі присутні акціонери отримали бюлетені для голосування за питаннями порядку 

денного.  

 

По першому питанню порядку денного «Вибори лічильної комісії загальних зборів» голова 

зборів запропонував у склад лічильної комісії обрати Азімову Валентину Петрівну та Акіну Марію 

Іванівну. 

Голосували: 

 «за»  - 724600 голосів, тобто – 100% голосів акціонерів, присутніх на зборах; 

 «проти» - немає голосів; 

 «утримались» - немає голосів. 

Вирішили:  обрати лічильну комісію у складі: 

Голови - Азімової Валентини Петрівни 

Секретаря - Акіної Марії Іванівни 

 

Голова зборів: Збори проводяться відповідно до наступного порядку денного:  

1. Відкликання та вибори членів дирекції товариства. 

2. Відкликання та вибори членів наглядової ради товариства; 

3. Відкликання та вибори членів ревізійної комісії товариства 

 

По другому питанню порядку денного “Відкликання та вибори членів дирекції Товариства” 

слухали голову зборів, який повідомив акціонерів, про наступні кандидатури на посади членів 

правління: Голова правління Товариства Дяченко Дарія Данилівна; Перший заступник голови 

правління – член правління – Джамиля Диляверівна Джанібекова; Головний бухгалтер – член 

правління Драгомир Давидович Дукич. 

Голова зборів: Пропоную  

відкликати членів правління Товариства:  

- Голова правління Товариства - Акуніцин Володимир Анатолійович;  

- Перший заступник голови правління – член правління - Авраменко Наталія Миколаївна;  

- Головний бухгалтер – член правління - Акіна Марія Іванівна. 

обрати Правління Товариства у складі 

- Голова правління Товариства Дяченко Дарія Данилівна; 

- Перший заступник голови правління – член правління – Джанібекова Джамиля Диляверівна;  

- Головний бухгалтер – член правління Дукич Драгомир Давидович.    

Голосували: 

 «за»  - 724600 голосів, тобто – 100% голосів акціонерів, присутніх на зборах; 

 «проти» - немає голосів; 

 «утримались» - немає голосів. 

Вирішили:  

відкликати членів правління Товариства:  
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- Голова правління Товариства - Акуніцин Володимир Анатолійович;  

- Перший заступник голови правління – член правління - Авраменко Наталія Миколаївна;  

- Головний бухгалтер – член правління - Акіна Марія Іванівна. 

обрати Правління Товариства у складі 

- Голова правління Товариства Дяченко Дарія Данилівна; 

- Перший заступник голови правління – член правління – Джанібекова Джамиля Диляверівна;  

- Головний бухгалтер – член правління Дукич Драгомир Давидович.    

 

По третьому питанню порядку денного: “Вибори членів наглядової ради Товариства” 

слухали голову зборів який повідомив акціонерів, про наступні кандидатури на посади членів 

наглядової ради: Даглас Донован; Друкер Джон; Дуремар Джанет. 

Голова зборів: Пропоную у зв’язку із припиненням повноважень членів наглядової ради через 

подання ними заяв про добровільне припинення повноважень обрати наглядову раду Товариства у 

складі 

- Голова наглядової ради Товариства – Даглас Донован;  

- Член наглядової ради – Друкер Джон;  

- Член наглядової ради – Дуремар Джанет. 

Голосували: 

 «за»  - 724600 голосів, тобто – 100% голосів акціонерів, присутніх на зборах; 

 «проти» - немає голосів; 

 «утримались» - немає голосів. 

Вирішили:  

обрати наглядову раду Товариства у складі 

- Голова наглядової ради Товариства – Даглас Донован;  

- Член наглядової ради – Друкер Джон;  

- Член наглядової ради – Дуремар Джанет. 

 

По четвертому питанню порядку денного: “Відкликання та вибори членів ревізійної комісії 

Товариства” слухали голову зборів який повідомив акціонерів, про наступні кандидатури на 

посади членів ревізійної комісії: Дукєйнік Дмитро Дмитрович; Дідько Діана Денісівна; Дукакіс 

Данута. 

Голова зборів: Пропоную у зв’язку із припиненням повноважень членів ревізійної комісії через 

подапння ними заяв про добровільне припинення повноважень, обрати ревізійну комісію 

Товариства у складі 

- Голова ревізійної комісії Товариства – Дукєйнік Дмитро Дмитрович;  

- Член ревізійної комісії – Дідько Діана Денісівна;  

- Член ревізійної комісії – Дукакіс Данута. 

Голосували: 

 «за»  - 724600 голосів, тобто – 100% голосів акціонерів, присутніх на зборах; 

 «проти» - немає голосів; 

 «утримались» - немає голосів. 

Вирішили:  

обрати ревізійну комісію Товариства у складі 

- Голова ревізійної комісії Товариства – Дукєйнік Дмитро Дмитрович;  

- Член ревізійної комісії – Дідько Діана Денісівна;  

- Член ревізійної комісії – Дукакіс Данута. 

 

Голова зборів    ________________   Акуніцин В.А. 

 

Секретар зборів   ________________   Акіна М.І. 
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ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

«ЗЕРО» 

65098, м.Одеса, вулиця Танкістів, 45 

 

 Вих.№121 від 29.07.2019 

 

 Повідомляємо Вас про свій намір продати усі належні ТОВ «ДОРНАН» акції ПрАТ 

«ЗЕРО», а саме – 623600 простих акцій ПрАТ ЗЕРО за номінальною вартістю, тобто – за 623600,00 

грн. 

 

 З повагою,  

 

 Директор 

ТОВ «ДОРНАН»                                                                                               Джанібекова Д.Д. 

 

29 липня 2019 року 
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                                                  65024 
             найменування поштамту, вузла зв'язку, відділення зв'язку  

                                                 ОПИС 

                                     Вкладення у ЛИСТ 
На ім’я: ПрАТ «ЗЕРО» 

Куди:     65098, м.Одеса, вулиця Танкістів, 45 

№п/п Найменування предметів Кількість 

предметів 

Оголошена 

цінність 

1. Лист №121 від 29.07.2019 - 

повідомлення ТОВ ДОРНАН» про 
намір продати всю належні йому 

акції ПрАТ «ЗЕРО» », а саме – 

623600 простих акцій ПрАТ ЗЕРО за 
номінальною вартістю, тобто – за 

623600,00 грн.  

1 1 грн. 

Загальний підсумок предметів  
і оголошеної цінності   __1 предмет цінністю 1 гривні______ 

Відправник ТОВ «ДОРНАН» _____________________ 

Перевірив        ________________________________ 
                                             Виправлення не допускаються 

 

 
 

 

Відбиток календ.штампу місця приймання 

29.07.19 

 

65024 
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Вахненко Г.В. 

------------------------------------ 

65013, м. Одеса,  

вул. Ак. Корольова 22, кв. 77 

 

 Вих.№412 від 30 липня 2019 р. 

 

 Направляємо Вам копію листа ТОВ «ДОРНАН» про намір продати 623600 простих акцій 

ПрАТ ЗЕРО за номінальною вартістю, тобто – за 623600,00 грн. 

 

 Додатки: 

 1. Копія листа ТОВ «ДОРНАН» від 29 липня 2019 р. №121 про намір продати 623600 

простих акцій ПрАТ ЗЕРО за номінальною вартістю, тобто – за 623600,00 грн. 

 

  

 

 З повагою,  

 

 Голова правління  

ПрАТ «ЗЕРО»                                                                                               Дяченко Д.Д. 

 

30 липня 2019 року 
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                                                  65039 

             найменування поштамту, вузла зв’язку, відділення зв’язку  
                                                 ОПИС 

                                     Вкладення у ЛИСТ 

На ім’я: Вахненко Г.В. 

Куди:     65013, м. Одеса, вул. Ак. Корольова 22, кв. 77 

№п/п Найменування предметів Кількість 

предметів 

Оголошена 

цінність 

1. Лист ПрАТ «ЗЕРО» №412 від 30 
липня 2019 р.  

  

2. Копія листа №121 від 29.07.2019 -

повідомлення ТОВ ДОРНАН» про 
намір продати всю належні йому 

акції ПрАТ «ЗЕРО» », а саме – 

623600 простих акцій ПрАТ ЗЕРО за 
номінальною вартістю, тобто – за 

623600,00 грн.  

1 1 грн. 

Загальний підсумок предметів  
і оголошеної цінності   __1 предмет цінністю 1 гривні______ 

Відправник ТОВ «ДОРНАН» _____________________ 

Перевірив        ________________________________ 
                                             Виправлення не допускаються 

 

 
 

 

Відбиток календ.штампу місця приймання 

30.07.19 

 

65039 
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ЧАСТНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЗЕРО» 

 

ПРАВЛЕНИЕ 

 

РЕШЕНИЕ 52/08 

 

 

01 июня 2019 года         

 

О продаже недвижимого имущества ЧАО «ЗЕРО» 

 

Заслушав председателя правления общества Акуницина В.А., огласившего обращение ООО 

„АРГО 001”, предлагающего приобрести здание производственного цеха №1, учитывая то, что 

производственный цех №1 с 1999 года не задействован в производственном процессе, правление 

решило: 

 

Заключить с ООО «АРГО 001» договор купли-продажи здания производственного цеха №1 и 

продать указанную недвижимость за 830 000 грн., в т.ч. – НДС. 

 

 

 

Акуницин В.А. _____________________ 

 

Авраменко Н.М. ____________________ 

 

Акіна М.І.      ________________________ 
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ДОГОВІР КУПІВЛІ – ПРОДАЖУ НЕРУХОМОГО МАЙНА 

 

місто Одеса                            друге червня дві тисячі девятнадцятого року. 

 

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО „ЗЕРО", ідентифікаційний код 01554767, 

місцезнаходження: місто Одеса, вулиця Танкистів, 45, в особі голови правління громадянина України 

АКУНІЦИНА ВОЛОДИМИРА АНАТОЛІЙОВИЧА, місце проживання: місто Одеса, пров.Армійський, 

½, кв. 8, ідентифікаційний податковий номер 23126745, паспорт серії КЕ номер 876512, виданий 

Приморським РВ УМВС України в Одеській області 30 квітня 2005 року, що діє на підставі Статуту (далі - 

ПРОДАВЕЦЬ) з одного боку та ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ „АРГО 001”, 

ідентифікаційний код 25398055, місцезнаходження: місто Одеса, вулиця Левітана, 12 в особі директора 

громадянина України ОГІЄНКА ДМИТРА ПАВЛОВИЧА, місце проживання: місто Одеса, вулиця 

І.Рабіна, 12, кв.32, ідентифікаційний податковий номер 4027364832, паспорт серії КК номер 230198, виданий 

Малиновським РВ УМВС України в Одеській області 05 жовтня 2002 року, що діє на підставі Статуту (далі 

- ПОКУПЕЦЬ), з іншого боку уклали даний договір (далі - Договір) про нижченаведене: 

 1. ПРОДАВЕЦЬ продає, а ПОКУПЕЦЬ купує нерухоме майно - будівлі, розташовані за адресою: 

МІСТО ОДЕСА, ВУЛИЦЯ ТАНКИСТІВ, СОРОК П’ЯТЬ, у складі: будівля виробничого цеху №1 

літ.”А” загальною площею 52045,1 кв.м., адміністративно-побутова будівля літ “А1” загальною площею 

1091,4 кв.м.; паркан І (далі - майно). 

2. Майно належить ПРОДАВЦЕВІ на праві власності на підставі свідоцтва про право власності АА 

№754780 виданого виконавчим комітетом Одеської міської ради 6 жовтня 2006 року. 

3. Право власності ПРОДАВЦЯ на майно зареєстроване 02.06.2019 о 12:15:34 приватним 

нотаріусом Одеського міського нотаріального округу Іщенко Д.Л., рішення про державну реєстрацію прав 

та їх обтяжень, індексний номер: 3501973 від 02.06.2019 12:01:56. 

4. ПРОДАВЕЦЬ свідчить, що майно не є проданим, або іншим засобом відчуженим, під арештом 

або забороною не знаходиться, судових справ щодо нього немає, майно не передане в оренду (найм), у 

спільну діяльність, у заставу (іпотеку), або податкову заставу, не внесене як внесок до статутного фонду 

(капіталу) юридичних осіб. 

5. Вартість майна згідно звіту від 27 липня 2019 р. незалежного оцінювача – Б.Б.Бештекне, 

сертифікат суб'єкта оціночної діяльності №14212/14 від 15-04-2014, складає 820 412,00 грн. (вісімсот 

двадцять тисяч чотириста дванадцять гривень 00 коп.) з урахуванням ПДВ. 

6. Ціна майна, за яку вчиняється продаж складає 830 000 грн. (вісімсот тридцять тисяч гривень 00 

коп.), з урахуванням ПДВ. 

7. ПОКУПЕЦЬ сплачує ПРОДАВЦЕВІ ціну майна, за яку вчиняється продаж, наступного дня після 

підписання Договору шляхом шляхом безготівкових розрахунків на рахунок ПРОДАВЦЯ за наступними 

реквізитами: рахунок №2600830067182 в Одеській обласній філії АКБ “Укрсоцбанк” МФО 328016, 

ідентифікаційний код 09338019. 

8. Ризик випадкової загибелі майна переходить до ПОКУПЦЯ з моменту реєстрації його права 

власності на майно.  

9. Майно вважається переданим ПОКУПЦЕВІ з моменту підписання Договору.  

10. Усі спори, які виникнуть при виконанні (невиконанні) Договору, Сторони передаватимуть на 

вирішення Постійно діючому третейському суду при Юридичній корпорації “Принцип”, м.Київ, що діятиме у 

складі трьох третейських суддів. Сторони зобов΄язуються виконати прийняте третейським судом рішення 

добровільно.  

11. Витрати по нотаріальному посвідченню Договору несе ПОКУПЕЦЬ. 

12. Зміст статей 526, 635 Цивільного кодексу України, статті Кримінального кодексу України, що 

передбачають відповідальність за шахрайство, підробку і використання підроблених документів, Сторонам 

роз'яснено. 

13. Цей Договір складений у двох примірниках рівної сили, один з яких залишається у справах 

приватного нотаріуса, а другий видається ПОКУПЦЕВІ. 

ПІДПИСИ: 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 
 

02 червня 2019 року  цей договір посвідчено мною, Іщенко Д.Л., приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу. 

Договір підписано у моїй присутності. Особу громадян, які підписали договір  встановлено, їх дієздатність, а також правоздатність та 

дієздатність ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “ЗЕРО”, ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АРГО 001”, 

повноваження їх представників і належність ПРИВАТНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ “ЗЕРО”, майна,  що відчужується,  перевірено. 

Зареєстровано в реєстрі за № 8967  

Стягнуто плати за домовленістю.  

 

Приватний нотаріус                                                                                                                         Іщенко Д.Л. 
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Інформаційна довідка з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та 
Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного 
реєстру заборон відчуження об’єктів нерухомого майна щодо об’єкта нерухомого 

майна 
 

Номер інформаційної 650211234 

довідки:  
Дата, час формування: 31.08.2019 14:21:11 
 
Підстава формування пошук через веб-сайт: Барберенко Павло Янович, код: 

інформаційної довідки: 1711201910 

 
 

Параметри запиту 
 
Пошук в Державному права власності, інші речові права, іпотеки, обтяження 

реєстрі речових прав на 
нерухоме майно про:  
Адреса / Одеська обл., місто Одеса,  

вулиця Танкістів,  будинок 45 

Місцезнаходження: 
 

ВІДОМОСТІ  
З ДЕРЖАВНОГО РЕЄСТРУ РЕЧОВИХ ПРАВ НА НЕРУХОМЕ МАЙНО 

 

Актуальна інформація про об’єкт нерухомого майна 
 
Реєстраційний номер 3482674859606 

об’єкта нерухомого 
майна:  
Об’єкт нерухомого виробничі та невиробничі будівлі, об'єкт житлової 

нерухомості: Ні 

майна:  
Площа: Загальна площа (кв.м): 52945,1 
 
Адреса: Одеська обл., місто Одеса,  

  вулиця Танкістів,  будинок 45 

 

Відомості про складові частини об’єкта нерухомого майна 
 
Складова частина об’єкта будівля, будівля виробничого цеху №1,  А  

нерухомого майна:  
Площа: Загальна площа (кв.м): 52945,1 
 
Складова частина об’єкта будівля, адміністративно-побутова будівля, А1 

нерухомого майна:  
Площа: Загальна площа (кв.м): 1091,4 
 
Складова частина об’єкта Паркан, І 

нерухомого майна:  
Площа: - 
 
 
 

Актуальна інформація про право власності 
 
Номер запису про право власності: 14738252 
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Дата, час державної 02.06.2019 10:21:12 

реєстрації:  
Державний реєстратор: приватний нотаріус Іщенко Дмитро Леонідович,  

 Одеський міський нотаріальний округ, Одеська обл.  
Підстава виникнення договір купівлі-продажу, серія та номер: 8967,  

 виданий 02.06.2019 

права власності: видавник: приватний нотаріус Іщенко Д.Л.,  

 Одеський міський нотаріальний округ, Одеська обл. 
  

Підстава внесення Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, 

індексний 

запису: номер: 22144834 від 02.06.2019 10:01:02, приватний нотаріус  

 Іщенко Д.Л., Одеський міський нотаріальний округ,  

 Одеська обл. 
  

Форма власності: приватна 
 
Вид спільної власності: Ні 
 
Розмір частки: Ні 
 

Власники: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ „АРГО 001”, ідентифікаційний код 
25398055, місцезнаходження: Одеська обл., місто Одеса, 
вулиця Левітана, 12 
  

Відомості про реєстрацію іншого речового права відсутні  

Відомості про державну реєстрацію іпотеки відсутні 

Відомості про державну реєстрацію обтяжень відсутні 
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-------ФРАГМЕНТ ДОКУМЕНТУ----- 

 

 

ВИТЯГ 

з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських 

формувань 

 

Номер: 53875209   
Підстава формування пошук через веб-сайт: Барберенко Павло Янович, код: 

1711201910 

 

Назва юридичної особи: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ „АРГО 

001”; 

 

Ідентифікаційний код юридичної особи: 25398055;  

 

Місцезнаходження юридичної особи: місто Одеса, вулиця Левітана, 12; 

 

Дата та номер запису про проведення державної реєстрації юридичної особи: 15 серпня 2010 року, 

15567640004479980; 

 

Учасники юридичної особи: АНДРІЙЧЕНКО СТЕЛА ВОЛОДИМИРІВНА, місце проживання: 

місто Одеса, вулиця Тульська, 3, ідентифікаційний податковий номер 32109858. 

 

Розмір статутного капіталу юридичної особи: 150 000 (сто п’ятдесят тисяч гривень); 

 

Частки учасників юридичної особи: АНДРІЙЧЕНКО СТЕЛА ВОЛОДИМИРІВНА – 100% 

статутного капіталу; 

 

Фізичні особи, які обираються до органу управління юридичної особи, уповноважені представляти 

юридичну особу у правовідносинах з третіми особами, у тому числі підписувати договори: 

ОГІЄНКО ДМИТРО ПАВЛОВИЧ, ідентифікаційний податковий номер 4027364832; 
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“ЗАТВЕРДЖЕНО”  

 

Рішенням Загальних зборів учасників 

Товариства з обмеженою відповідальністю  

“АРГО 001” 

Протокол загальних зборів № 1 

від 29 травня 2019 року  

 

“ЗАРЕЄСТРОВАНО”: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СТАТУТ 

 

ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

 

"АРГО 001" 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

м. Одеса – 2019 р. 
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7. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

 

1.1. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АРГО 001" (далі за текстом 

"Товариство") створене на власності фізичних осіб відповідно до Конституції України, Цивільного 

кодексу України, Господарського кодексу України, Закону України "Про господарські товариства" 

і здійснює свою діяльність згідно з діючим законодавством України і цим Статутом.  

1.2. Учасником Товариства є громадянка України Андрійченко Стела Володимирівна, місце 

проживання: місто Одеса, вулиця Тульська, 3, ідентифікаційний податковий номер 32109858, 

паспорт серії КК номер 436109, виданий Київським РВ ОМУ УМВС України в Одеській області 03 

лютого 2002 року. 

1.3. Товариство має повну назву українською мовою: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АРГО 001". 

1.3.1. Товариство має скорочену назву українською мовою: ТОВ "АРГО 001".  

1.4. Місцезнаходження Товариства: Україна, 65104, Одеська обл., місто Одеса, вулиця Левітана, 

будинок 12.  

1.5. Товариство створене на невизначений час. 

 

2.  ЦІЛІ ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ 

 

2.1. Метою діяльності Товариства є одержання  прибутку, згідно з встановленим  законом та 

Статутом Товариства порядком. 

2.2. Предметом діяльності Товариства є:  

• консультації з питань комерційної діяльності та управління; 
• надання інформаційно-консультаційних, маркетингових, холдінгових, біржових, 

дилерських, брокерських та маклерських послуг українським та іноземним юридичним та 
фізичним особам; 

• будівельна, ремонтно - будівельна та реставраційна діяльність, розробка проектно -

кошторисної документації для об'єктів будівництва, проведення експертиз, авторський 

нагляд за цими видами діяльності; 

• будівництво та експлуатація готелів та кемпінгів, комунальних закладів, дизайн, розробка, 

та виготовлення інтер'єрів громадських, житлових та інших приміщень, виробництво 

будівельних матеріалів, включаючи цеглу, облицювальну плитку, видобуток та обробку 

мармуру та граніту; 

Цілі та предмет діяльності Товариства можуть бути розширені за рішенням Загальних зборів 

учасників відповідно до діючого законодавства.         

2.3. Товариство здійснює  надання послуг, зазначених у п. 2.2. за національну та 

вільноконвертовану валюту, у порядку передбаченому чинним законодавством України.  

2.4. У випадках, коли види діяльності, що виконуються Товариством, підлягають ліцензуванню у 

відповідності з Законом України “Про ліцензування певних видів господарської діяльності”, 

Товариство зобов’язане отримати таку ліцензію в порядку, передбаченому чинним 

законодавством. 

 

3. ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС ТОВАРИСТВА 

 

3.1.Правове положення Товариства визначається Господарським кодексом України, Цивільним 

кодексом України, Законом України „Про господарські товариства”, іншими актами закондавства 

України та цим Статутом. 

3.2. Товариство є юридичною особою, може набувати майнових та особистих немайнових прав, 

несе відповідні обов’язки, укладає правочини та договори, від свого імені виступає позивачем та 

відповідачем в суді, адміністративному, господарському та третейському суді, будь-яких інших 

судах, а також здійснює інші юридичні дії, що не суперечать чинному законодавству. 

3.3. Товариство має самостійний баланс, відповідні рахунки у банках, має круглу печатку, штампи, 

бланки, може мати знак для товарів та послуг, іншу атрибутику юридичної особи. 

3.4. Товариство може провадити підприємницьку діяльність за допомогою дочірніх підприємств, 

філій, представництв або будь-яких інших відокремлених підрозділів без прав юридичної особи, 
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створених в Україні та/або за кордоном, згідно з рішенням Загальних зборів учасників, відповідно 

до діючого законодавства.  

3.5. Товариство здійснює оперативний та бухгалтерський облік результатів своєї роботи, веде 

статистичну звітність згідно з діючим законодавством та формами державної статистичної звітності. 

Фінансовий рік Товариства починається 1-го січня та закінчується 31-го грудня календарного року. 

3.6. Товариство володіє відособленим майном на праві власності. Товариство відповідає за своїми 

зобовязаннями всім належним йому майном, на яке за діючим законодавством може бути звернуто 

стягнення. Товариство не відповідає по зобов'язаннях Учасників, Учасники не відповідають по 

зобов'язаннях Товариства. 

 

4. УЧАСНИКИ ТОВАРИСТВА 

 

4.1 Учасник Товариства має право: 

4.1.1. брати участь в управлінні справами Товариства, у встановленому   законом та Статутом 

порядку, за винятком випадків, передбачених законодавством; 

4.1.2. брати участь у розподілі прибутку товариства та одержувати його частку.  Право  на  

отримання  частки  прибутку пропорційно частці кожного з учасників мають особи, які є 

учасниками Товариства на початок строку виплати частки прибутку; 

4.1.3. одержувати інформацію про діяльність Товариства. На вимогу учасника Товариство 

зобов'язане  надавати  йому  для  ознайомлення річні баланси, звіти Товариства  про  його  

діяльність,  протоколи зборів; 

4.1.4. вийти в установленому порядку з Товариства; 

4.1.5. продати чи іншим чином відступити свою частку в статутному капіталі Товариства у 

встановленому законом та Статутом порядку іншому учаснику Товариства та/або третім 

особам. При передачі частки (її частини) іншій особі відбувається одночасний перехід до 

неї прав та обов'язків, що належали учаснику, який відступив її повністю або частково.  

4.2. При виході учасника з Товариства учасник зобов’язаний повідомити Товариство про 

свій вихід не пізніше, ніж за три місяці до виходу. 
4.3. Учаснику, що виходить, виплачується вартість частини майна Товариства, пропорційна його 

частці у статутному фонді. Виплата провадиться протягом семи днів після дати виходу. Вклад 

може бути повернуто повністю або частково в натуральній формі. При визначенні вартості майна 

Товариства, частина якого виплачується учаснику, береться вартість на дату виходу. 

4.4. Учаснику, який вибув, виплачується належна йому частка прибутку, одержаного Товариством 

в даному році до моменту його виходу. Майно, передане учасником Товариству тільки  в 

користування, повертається в натуральній формі без винагороди. 

4.5. Учасники Товариства  зобовязані:  

4.5.1. додержуватись вимог Статуту Товариства і виконувати рішення Загальних зборів та інших 

органів управління Товариства; 

4.5.2. виконувати свої зобов'язання перед Товариством,  в  тому числі і пов'язані з  майновою 

участю, а також вносити вклади у розмірі, порядку та засобами,  передбаченими   Статутом; 

4.5.3. не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність 

Товариства;  

4.5.4. нести інші обов'язки, якщо це передбачено законодавством України та Статутом. 

 

5. ПОРЯДОК  ФОРМУВАННЯ СТАТУТНОГО КАПІТАЛУ. РОЗПОДІЛ ПРИБУТКУ ТА 

ЗБИТКІВ.  ФОНДИ  ТОВАРИСТВА 

 

5.1. Товариство має статутний капітал у розмірі 2 000,00 грн. (дві тисячі гривень 00 коп.).  

5.2. Статутний капітал повністю формується учасниками протягом одного року з дати державної 

реєстрації Товариства. У разі невиконання учасником цього зобов’язання у визначений строк, 

штрафні санкції, що передбачають грошову відповідальність не накладаються, якщо рішенням 

Загальних зборів не передбачено інше. Як частки учасник може вносити грошові кошти, майно, 

та/або право користування як нерухомим майном, так і іншими видами майна та майнових прав. 

Статутний капітал Товариства може бути збільшено або зменшено будь-якими методами або 

передбаченими статутом або законодавством. 
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5.3. Частки учасників у статутному фонді розподіляються та формуються за рахунок внеску 

учасника наступним чином:  

 

Учасник Вид    внеску Частка  

(гривні) 

Частка 

(відсотки) 

Андрійченко Стела 

Володимирівна 

Грошові кошти  

2 000,00 грн.  

(дві тисячі гривень 00 коп.) 

 

 

100 % 

 

5.4. Розподіл прибутку між учасниками відбувається  пропорційно до їх часток у статутному фонді 

у строки та в порядку, передбачені чинним законодавством України. Відшкодування збитків може 

здійснюватись за додатковим рішенням Загальних зборів учасників пропорційно до часток 

учасників у статутному фонді Товариства. 

5.5. У Товаристві можуть створюватися резервний (страховий) фонд у розмірі 25 (двадцять п'ять) 

відсотків статутного фонду, а також інші фонди, передбачені законодавством України. Розмір 

щорічних відрахувань до резервного (страхового) фонду становить 5 (п'ять) відсотків суми чистого 

прибутку. За рішенням органів Товариства в Товаристві можуть створюватися також інші фонди.  

 

6. ФОРМУВАННЯ МАЙНА ТОВАРИСТВА 

 

6.1. Майно Товариства становлять основні фонди та обігові кошти, інші цінності тощо, вартість 

яких відображується у самостійному балансі Товариства. 

6.2 Товариство є власником: 

6.2.1 майна, переданого йому учасниками у власність; 

6.2.2 продукції, виробленої Товариством  в результаті господарської діяльності; 

6.2.3. отриманих Товариством доходів; 

6.2.4. іншого майна, набутого  на підставах, не заборонених   законом. 

 

7. ОРГАНИ ТОВАРИСТВА, ЇХ КОМПЕТЕНЦІЯ 

ТА ПОРЯДОК ПРИЙНЯТТЯ НИМИ РІШЕНЬ 

 

7.1 Вищим органом Товариства є Загальні збори учасників Товариства (Загальні збори, Збори 

учасників), які очолюються Головою Зборів.   

7.1.1 Збори учасників скликаються не менш як двічі на рік. Рішення Загальних зборів 

оформлюються протоколом, який підписують Голова та Секретар Загальних зборів. Голова та 

Секретар Загальних зборів обираються Загальними зборами з числа учасників Товариства.  

7.1.2. Учасник має право передати свої повноваження на Зборах учасників своєму 

уповноваженому представнику, іншому учаснику чи представнику іншого учасника. 

7.1.3.  До виключної компетенції Зборів учасників належить: 

7.1.3.1. визначення основних напрямів діяльності Товариства, затвердження його планів і звітів 

про їх виконання;  

7.1.3.2. внесення змін до статуту Товариства, зміна розміру його статутного капіталу;  

7.1.3.3. створення (обрання) та відкликання (звільнення) виконавчого органу Товариства – 

Директора Товариства;  

7.1.3.4. призначення та звільнення головного бухгалтера Товариства;  

7.1.3.5. визначення форм контролю за діяльністю виконавчого органу, створення та визначення 

повноважень відповідних контрольних органів;  

7.1.3.6. затвердження річних звітів та бухгалтерських балансів, розподіл прибутку та збитків Товариства;  

7.1.3.7. створення, реорганізація та ліквідація філій, представництв, інших відособлених 

підрозділів, дочірніх підприємств, затвердження їх статутів та положень, призначення директорів 

філій, представництв, дочірніх підприємств; 

7.1.3.8. визначення переліку відомостей, що складають комерційну тайну, та/або конфіденційну 

інформацію Товариства;  

7.1.3.9. вирішення питання про виключення учасника з Товариства;  

7.1.3.10. прийняття рішення про ліквідацію Товариства, призначення ліквідаційної комісії, 

затвердження ліквідаційного балансу; 
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7.1.3.11. здійснення інших повноважень, прямо визначених Статутом та законом. 

Питання, віднесені до виключної компетенції Загальних зборів учасників Товариства, не можуть 

бути передані ними для вирішення виконавчому органу Товариства. Збори учасників можуть 

примати рішення з будь-яких питань діяльності Товариства.  

7.1.4. При вирішенні питань про визначення основних напрямів діяльності Товариства і 

затвердження його планів та звітів про їх виконання, про внесення змін до Статуту Товариства, а 

також при вирішенні питання про виключення учасника з товариства рішення вважається 

прийнятим, якщо за нього проголосують учасник, що володіють у сукупності більш як 50 

відсотками загальної кількості голосів учасників Товариства. З решти питань рішення 

приймається простою більшістю голосів присутніх учасників.  

Збори учасників вважаються повноважними, якщо на них присутні учасники (представники 

учасників), що володіють у сукупності більш як 60 відсотками голосів.  

В разі, якщо законом визначено інші правила щодо більшості, необхідної для прийняття рішень 

Зборами учасників, та/або щодо умов повноважності Зборів учасників, Товариство керується 

правилами, визначеними законом. 

7.1.5. Під час розгляду усіх питань рішення може бути прийняте  методом  письмового 

опитування. У цьому разі  проект рішення чи питання для голосування  розсилається  усім 

учасникам, які повинні у письмовому вигляді  викласти свої погляди. Протягом 10 днів з моменту 

отримання  повідомлення  від останнього учасника  голосування вони всі повинні бути 

проінформовані Головою зборів про прийняте рішення. 

7.2. Управління поточною діяльністю Товариства здійснюється виконавчим органом – 

Директором, що є вищою посадовою особою Товариства та несе відповідальність за діяльність 

Товариства. 

7.2.1. Директором може бути призначено учасника Товариства або третю особу; 

7.2.2. Директор призначається Зборами учасників Товариства; 

7.2.3. Директор підзвітний зборам учасників і організує виконання їх рішень. Директор не може 

приймати рішення, обов’язкові для учасників Товариства; 

7.2.4. Директор представляє інтереси Товариства перед третіми особами, укладає правочини, 

трудові угоди, видає довіреності, має право першого підпису, розпоряджається коштами та 

майном Товариства, затверджує штатний розклад, вирішує інші питання.  

7.2.5. До відання виконавчого органу Товариства належить вирішення усіх питань діяльності 

Товариства, крім прямо віднесених законом або Статутом до відання інших органів Товариства. 

7.3. Контроль за діяльністю виконавчого органу Товариства здійснюється  ревізійною комісією, 

що може призначатися Загальними Зборами  учасників. Ревізійна комісія є колегіальним органом 

постійного контролю за фінансово-господарською діяльністю Товариства. Ревізійна комісія може 

призначатися Загальними Зборами учасників та складатися з 3 осіб. Рішення ревізійної комісії 

приймаються більшістю голосів. Члени ревізійної комісії за згодою учасників мають право 

залучати  до роботи  експертів та фахівців. 

7.4. Інтереси трудового колективу репрезентує рада трудового колективу, яка обирається на 3 

роки. Трудовий колектив Товариства розглядає і затверджує проект колективної угоди, розглядає і  

вирішує питання самоврядування трудового колективу, визначає та затверджує перелік та порядок 

надання працівникам Товариства  соціальних пільг, бере участь в матеріальному стимулюванні  

продуктивності праці, і також має інші повноваження, встановлені законом. 

 

8. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ  ТОВАРИСТВА 

 

8.1. Припинення діяльності Товариства відбувається шляхом реорганізації (злиття, приєднання, 

поділу, виділення, перетворення) або ліквідації. 

8.1.1. Товариство реорганізується за рішенням Зборів учасників або на підставі рішення органу, 

уповноваженого на прийняття відповідного рішення законом. Правові наслідки реорганізації 

встановлюються законом та рішенням Зборів учасників чи відповідного органу. 

8.1.2. Товариство ліквідується за рішенням Зборів учасників або на підставі рішення органу, 

уповноваженого на прийняття відповідного рішення законом. 

8.2 Ліквідація Товариства здійснюється ліквідаційною комісією, призначеною Зборами учасників 

або іншим органом, уповноваженим на призначення ліквідаційної комісії відповідно до закону. 

Інші питання порядку ліквідації Товариства визначаються законом та положеннями цього Статуту. 
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9.  ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ 

 

9.1 Доповнення та зміни до цього Статуту приймаються Зборами учасників і оформлюються 

додатками або викладенням у новій редакції з обов’язковою державною реєстрацією у 

встановленому законодавством порядку. 

9.2. В разі визнання будь-якого одного або кількох положень Статуту Товариства такими, що 

суперечать чинному законодавству, всі інші положення установчих документів Товариства 

зберігають свою чинність: Статут вважається чинним та затвердженим без такого положення 

(положень). 

 

 

10.  ПІДПИСИ УЧАСНИКІВ 

 

 

Андрійченко Стела Володимирівна                                                    ____________________________ 
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УКРАЇНА  

 

   

 

СВІДОЦТВО ПРО РОЗІРВАННЯ ШЛЮБУ  
 

 

Шлюб між чоловіком Албанцевим Петром Максимовичем 

 

і дружиною Андрійченко Стелою Володимирівною 

 

розірвано, про що 24 числа вересня місяця 2019 року складено відповідний актовий запис N 1217  

 

Після державної реєстрації розірвання шлюбу присвоюється прізвище: 

йому: Албанцев 

їй: Андрійченко 

 

Місце державної реєстрації: Київський відділ реєстрації актів цивільного стану Одеського 

міського управління юстиції 

 

Орган державної реєстрації актів цивільного стану, що видав свідоцтво: Київський відділ 

реєстрації актів цивільного стану Одеського міського управління юстиції  

Свідоцтво видано Андрійченко Стелі Володимирівні 

 

Дата видачі 24 вересня 2019 року  

 

        М. П.  

 

        Керівник органу державної 

        реєстрації актів цивільного стану ____________________________  Завальна Б.М.     

 

Серія 1-ЖД N 215078  
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Інформаційна довідка з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та 
Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного 
реєстру заборон відчуження об’єктів нерухомого майна щодо об’єкта нерухомого 

майна 

Номер інформаційної 65055404 

довідки:  
Дата, час формування: 31.08.2019 13:40:11 
 
Підстава формування пошук через веб-сайт: Барберенко Павло Янович, ЄДРПОУ: 

інформаційної довідки: 1711201910 

Параметри запиту 
 
Пошук в Державному права власності, інші речові права, іпотеки, обтяження 

реєстрі речових прав на 
нерухоме майно про:  
Адреса / Одеська обл., м. Одеса, вулиця Пушкінська, будинок 32,  

 квартира 65 

Місцезнаходження: 
 

ВІДОМОСТІ  
З ДЕРЖАВНОГО РЕЄСТРУ РЕЧОВИХ ПРАВ НА НЕРУХОМЕ МАЙНО  

За вказаними параметрами запиту у Державному реєстрі речових прав на нерухоме 

майно відомості відсутні 
 

ВІДОМОСТІ  
З РЕЄСТРУ ПРАВ ВЛАСНОСТІ НА НЕРУХОМЕ МАЙНО 

 

ВІДОМОСТІ ПРО ОБ’ЄКТ НЕРУХОМОГО МАЙНА 
 
Реєстраційний номер 10530123  
майна:  
Тип майна: квартира 
 
Адреса нерухомого Одеська обл., м. Одеса, вулиця Пушкінська, будинок 32,  

квартира 65  
майна:  
Номер запису: 112 в книзі: 542пр-21. 

 

ВІДОМОСТІ ПРО ПРАВА ВЛАСНОСТІ 
 
Дата прийняття рішення 21.12.2006 

про державну 
реєстрацію:  
Дата внесення запису: 21.12.2006 
 
ПІБ: АКУНІЦИН ВОЛОДИМИР АНАТОЛІЙОВИЧ 
 
Форма власності: приватна  
 
Підстава виникнення Договір купівлі-продажу №7065, 10.12.2006, Приватний 

нотаріус 

права власності:  Одеського міського нотаріального округу Ойсіна О.О. 

  
Відомості про інші речові права відсутні 

Відомості про реєстрацію іншого речового права відсутні 

Відомості про державну реєстрацію іпотеки відсутні 

Відомості про державну реєстрацію обтяжень відсутні 
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Открытое акционерное общество «Специзмерприбор» 

 

Решение Правления 

 

 

№717                                                                                                                             12 ноября 1999 г. 

 

 

В связи с наступлением холодного времени года, отсутствием средств и невозможностью 

поддерживать в помещениях производственного цеха №1 температуру, достаточную для 

продолжения производства  

 

Р Е Ш И Л И : 

 

прекратить производственную деятельность в производственном цеху №1. 

 

 

 

Председатель Правления                                                                                       Галайда И.И.  

 

 

Секретарь Правления                                                                                             Глинская Е.И. 
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ВИСНОВОК ПРО ВАРТІСТЬ ОБ'ЄКТА ОЦІНКИ 

 

Об'єкт оцінки  Нерухоме майно - будівлі, розташовані за 

адресою: місто Одеса, вулиця Танкистів, 

сорок п’ять, у складі: будівля виробничого 

цеху №1 літ.”А” загальною площею 52045,1 

кв.м., адміністративно-побутова будівля літ 

“А1” загальною площею 1091,4 кв.м.; 

мостіння І, паркан ІІ (далі - майно) 

Власник об'єкта оцінки ТОВ „АРГО – 001” 

Місцезнаходження об'єкта оцінки місто Одеса, вулиця Танкистів, 45 

Суб'єкт оціночної діяльності ТОВ „АГЕНТСТВО ОЦІНКИ 

НЕРУХОМОСТІ”, сертифікат суб'єкта 

оціночної діяльності 14341/13 від 13-02-

2013 

Замовник Барберенко П.Я. 

Мета оцінки Визначення ринкової вартості об'єкта 

оцінки для прийняття рішення щодо подачі 

позовної заяви 

Єдине призначення звіту про оцінку Звіт не може використовуватися за 

функцією, що не передбачена завданням на 

оцінку 

Достовірність вихідних даних та іншої 

використаної інформації 

Вся інформація технічного, економічного, 

юридичного характеру, що надана 

оцінювачам у письмовій, або усній формі, 

підтверджена, або не підтверджена 

документальна сприймалася як достовірна 

Дата складання звіту 30 серпня 2019 року 

Дата оцінки 28 серпня 2019 року 

Дата огляду об'єкту оцінки 28 серпня 2019 р. 

Вид вартості Ринкова вартість з урахуванням ПДВ 

Використані підходи оцінки Витратний, порівняльний, дохідний (метод 

прямої капіталізації доходів) 

Ринкова вартість об'єкта з у рахуванням 

ПДВ, у гривнях 

3 340 590 (три мільйони триста сорок тисяч 

п’ятсот дев’яносто 00 коп.) гривень з 

урахуванням ПДВ. 

 

 

Директор  

ТОВ „АГЕНТСТВО ОЦІНКИ НЕРУХОМОСТІ”        _______________ Петренко О. 

 

МП 
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ВИСНОВОК ПРО ВАРТІСТЬ ОБ'ЄКТА ОЦІНКИ 

 

Об'єкт оцінки  Нерухоме майно - будівлі, розташовані за 

адресою: місто Одеса, вулиця Танкистів, 

сорок п’ять, у складі: будівля виробничого 

цеху №1 літ.”А” загальною площею 52045,1 

кв.м., адміністративно-побутова будівля літ 

“А1” загальною площею 1091,4 кв.м.; 

мостіння І, паркан ІІ (далі - майно) 

Власник об'єкта оцінки ПрАТ «ЗЕРО» 

Місцезнаходження об'єкта оцінки місто Одеса, вулиця Танкистів, 45 

Суб'єкт оціночної діяльності Бештекне Бабахан Багідович, сертифікат 

суб'єкта оціночної діяльності 

№14212/14 від 15-04-2014 

Замовник ПрАТ «ЗЕРО» 

Мета оцінки Визначення ринкової вартості об'єкта 

оцінки для прийняття рішення щодо 

продажу майна 

Єдине призначення звіту про оцінку Звіт не може використовуватися за 

функцією, що не передбачена завданням на 

оцінку 

Достовірність вихідних даних та іншої 

використаної інформації 

Вся інформація технічного, економічного, 

юридичного характеру, що надана 

оцінювачам у письмовій, або усній формі, 

підтверджена, або не підтверджена 

документальна сприймалася як достовірна 

Дата складання звіту 25 травня 2019 року 

Дата оцінки 20 травня 2019 року 

Дата огляду об'єкту оцінки 15 травня 2019 року, 17 травня 2019 року 

Вид вартості Ринкова вартість з урахуванням ПДВ 

Використані підходи оцінки Дохідний (метод прямої капіталізації 

доходів) 

Ринкова вартість об'єкта з у рахуванням 

ПДВ, у гривнях 

820 412,00 грн. (вісімсот двадцять тисяч 

чотириста дванадцять гривень 00 коп.) з 

урахуванням ПДВ. 

 

 

Б.Б.Бештекне                               _________________________________ 
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      КОДИ 

Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО „ЗЕРО” Дата  2010-12-31  

за ЄДРПОУ  03579076 

за КОАТУУ 5110137300 

Територія Одеська область  за КФВ 10 

Форма власності приватна власнiсть  за СПОДУ 7774 

Орган державного 

управління 

самостiйне    

Галузь    

Вид економічної 

діяльності 

ВИГОТОТОВЛЕННЯ ВИМІРЮВАЛЬНИХ ПРИЛАДІВ  за КВЕД 01.25.0 

Одиниця виміру: тис. грн.   Контрольна сума   

Адреса 65043, місто Одеса, вулиця Танкістів, 45    

БAЛAНС 

на 31 грудня 2015 року 

Форма N 1 Код за ДКУД 1801001 

Актив  Код рядка 

На 

початок 

звітного 

періоду 

На кінець 

звітного 

періоду 

1  2  3  4  

I. Необоротні активи       

Нематеріальні активи:       

залишкова вартість 010 0 0 

первісна вартість 011 0 0 

накопичена амортизація 012 0 0 

Незавершене будівництво 020 220 000 386 000 

Основні засоби:       

залишкова вартість 030 35 000 32 730 

первісна вартість 031 55 080 55 080 

знос 032 20 080 22 350 

Довгострокові фінансові інвестиції:       

які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств 040 0 0 

інші фінансові інвестиції 045 0 0 

Довгострокова дебіторська заборгованість 050 0 0 

Відстрочені податкові активи 060 0 0 

Інші необоротні активи 070 0 0 

Усього за розділом I 080 225 000 418 730 

II. Оборотні активи       

Запаси:       

виробничі запаси 100 50 000 48 600 

тварини на вирощуванніта відгодівлі 110 100 000 200 000 

незавершене виробництво 120   

готова продукція 130 80 000 120 000 

товари 140 25 000 10 000 

Векселі одержані 150   

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:       

чиста реалізаційна вартість 160 3 394 2 908 

первісна вартість 161 3 394 2 908 

резерв сумнівних боргів 162 0 0 

Дебіторська заборгованість за розрахунками:       

з бюджетом 170 2 500 2 000 

за виданими авансами 180 50 500 - 

з нарахованих доходів 190   

із внутрішніх розрахунків 200   

Інша поточна дебіторська заборгованість 210  1 000 
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Поточні фінансові інвестиції 220   

Грошові кошти та їх еквіваленти:   525 000  400 000  

в національній валюті 230   

в іноземній валюті 240   

Інші оборотні активи 250   

Усього за розділом II 260 833 000 833 000 

III. Витрати майбутніх періодів 270 320 130 

Баланс 280 1 088 320 1 200 460 

Пасив  Код рядка 

На 

початок 

звітного 

періоду 

На кінець 

звітного 

періоду 

1  2  3  4  

I. Власний капітал       

Статутний капітал 300 100 000 100 000 

Пайовий капітал 310   

Додатковий вкладений капітал 320   

Інший додатковий капітал 330   

Резервний капітал 340 1 110 1 100 

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 350 9 170 19 150 

Неоплачений капітал 360   

Вилучений капітал 370   

Усього за розділом I 380 120 850 120 850 

II. Забезпечення наступних витрат і платежів       

Забезпечення виплат персоналу 400   

Інші забезпечення 410   

Цільове фінансування 420   

Усього за розділом II 430   

III. Довгострокові зобов'язання       

Довгострокові кредити банків 440 518 000 518 000 

Інші довгострокові фінансові зобов'язання 450   

Відстрочені податкові зобов'язання 460   

Інші довгострокові зобов'язання 470   

Усього за розділом III 480 518 000 518 000 

IV. Поточні зобов'язання       

Короткострокові кредити банків 500 0 0 

Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями 510 0 0 

Векселі видані 520 0 0 

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 530 - 4940 

Поточні зобов'язання за розрахунками:       

з одержаних авансів 540 - 21 880 

з бюджетом 550 117790 145 380 

з позабюджетних платежів 560   

зі страхування 570 87 250 88 290 

з оплати праці 580 255 500 285 500 

з учасниками 590   

із внутрішніх розрахунків 600   

Інші поточні зобов'язання 610 - 15 620 

Усього за розділом IV 620 460 040 561 610 

V. Доходи майбутніх періодів 630   

Баланс 640 1 088 320 1 200 460 

 



 

 

 

 

 

 

Перелік акціонерів,  

які зареєструвалися для участі  

у загальних зборах акціонерів 

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

“ЗЕРО” 

03 червня 2019 року 

 

№ 

п/п 

Ім’я прізвище та по 

батькові, або повне 

найменування акціонера  

Ім’я прізвище та по 

батькові, представника 

акціонера (якщо 

з’явився представник) 

Документ, що посвідчує 

особу акціонера, або 

представника що з’явився   

Кількість 

голосуючи

х акцій 

Підпис акціонера, 

або його 

представника який 

зареєструвався та 

отримав 3 бюлетні    

Підписи 

голови та 

секретаря 

мандатної 

комісії 

1. ТОВАРИСТВО З 

ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

„ДОРНАН” 

Джанібекова Джамиля 

Диляверівна 

Паспорт громадянина 

України ВК, 546733 

623600 ДЖАМИЛЯ АЗІМОВА 

АКІНА 

2.  Вахненко Ганна 

Володимирівна 

Немає  Паспорт громадянина 

України КЕ, 338679 

100900 ВАХНЕНКО АЗІМОВА 

АКІНА 

3. Вєніков Артем Андрійович Немає  Паспорт громадянина 

України КЕ, 657092 

100 ВЄНІКОВ АЗІМОВА 

АКІНА 

 

 

 

Голова реєстраційної комісії              ________________________________________________________________    Азімова В.П.
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