
Рішення № 1 
ЗАСНОВНИКІВ ПРО СТВОРЕННЯ 

ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
“НАЗВА” 

01 березня 2017р.                                                                                        м. Київ 
Присутні: 
Фізична особа – громадянин України Іваненко Іван Іванович, паспорт серії ___ № ___________, виданий _______________ 
«__» ___________ _______ року, який зареєстрований за адресою: _____, місто _________, вулиця ___________, будинок № 
___, реєстраційний номер облікової картки платника податків з Державного реєстру фізичних осіб – платників податків 
______________. 
 
Фізична особа – громадянин України Петренко Петро Петрович, паспорт серії ___ № ___________, виданий 
_______________ «__» ___________ _______ року, який зареєстрований за адресою: _____, місто _________, вулиця 
___________, будинок № ___, реєстраційний номер облікової картки платника податків з Державного реєстру фізичних осіб 
– платників податків ______________. 
 
Фізична особа – громадянка України Короленко Ірина Петрівна, паспорт серії ___ № ___________, виданий 
_______________ «__» ___________ _______ року, який зареєстрований за адресою: _____, місто _________, вулиця 
___________, будинок № ___, реєстраційний номер облікової картки платника податків з Державного реєстру фізичних осіб 
– платників податків ______________. 
 
 

Вирішили: 
1.      Для здійснення підприємницької діяльності та отримання прибутку заснувати ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “НАЗВА”. 
2.      Визначити місцезнаходженням ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “НАЗВА”: 00000, м. Київ, 
вул. Олександра Олександрова 15-А. 
3.      Призначити Генеральним Директором ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “НАЗВА”Іванова 
Івана Івановича. 
4.      Затвердити та сформувати статутний капітал ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ  “НАЗВА” в 
сумі 1000,00 грн. (Одна тисяча гривень 00 коп.). Учаснику, Іваненку Івану Івановичу належить частка Статутного 
капіталу ТОВАРИСТВА у сумі 1000 грн. 00 копійок (Одна тисяча гривень 00 копійок), що становить 25%  розміру 
статутного капіталу; Учаснику, Петренко Петру Петровичу належить частка Статутного капіталу ТОВАРИСТВА у сумі 
1000 грн. 00 копійок (Одна тисяча гривень 00 копійок), що становить 25%  розміру статутного капіталу; 
Учаснику, Короленко Ірині Петрівні належить частка Статутного капіталу ТОВАРИСТВА у сумі 2000 грн. 00 копійок 
(Одна тисяча гривень 00 копійок), що становить 50%  розміру статутного капіталу; 
5.      Затвердити Статут ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “НАЗВА”. 
6. Затвердити наступні види економічної діяльності Товариства: 
Код  КВЕД 
 КодКВЕД 
7. Призначити  директором Товариства Короленко Ірину Петрівну (реєстраційний номер облікової картки платників 
податків_________), з правом підпису фінансових документів. 
8. Доручити Директору товариства з правом повного та часткового передоручення здійснити всі необхідні діїповязані з 
державною реєстрацією Товариства у відповідних державних органах та установах, відкрити розрахунковий рахунок в 
банківських установах. 
 
 
По всіх питаннях рішення прийнято “ЗА” одноголосно. 
 
  

 Підписи:       
                                         

Іванов Іван Іванович                                                                            ____________________ 
 
Петренко Петро Петрович                                                                    ____________________ 

Короленко Ірина Петрівна                                                                   ____________________ 




