				      	
ПРОТОКОЛ № 1
УСТАНОВЧИХ ЗБОРІВ ЗАСНОВНИКІВ (УЧАСНИКІВ)
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«_________________________________»
м. Київ																						“____” ___ ______року                            
Присутні Засновники (учасники):
1.  Громадянка України ___________________, паспорт серії ___ _________, виданий __________  МВС України в м. Києві, __.__._____ року, що мешкає за адресою: Україна, м. Київ, вул. ____________________, буд. ___, кв. ____; реєстраційний номер облікової картки платника податків ____________;
2.  Громадянин України ___________________, паспорт серії ___ _________, виданий __________  МВС України в м. Києві, __.__._____ року, що мешкає за адресою: Україна, м. Київ, вул. ____________________, буд. ___, кв. ____; реєстраційний номер облікової картки платника податків ____________;
3. Громадянин України ___________________, паспорт серії ___ _________, виданий __________  МВС України в м. Києві, __.__._____ року, що мешкає за адресою: Україна, м. Київ, вул. ____________________, буд. ___, кв. ____; реєстраційний номер облікової картки платника податків ____________;
4. Громадянин України ___________________, паспорт серії ___ _________, виданий __________  МВС України в м. Києві, __.__._____ року, що мешкає за адресою: Україна, м. Київ, вул. ____________________, буд. ___, кв. ____; реєстраційний номер облікової картки платника податків ____________;
5. Громадянин України ___________________, паспорт серії ___ _________, виданий __________  МВС України в м. Києві, __.__._____ року, що мешкає за адресою: Україна, м. Київ, вул. ____________________, буд. ___, кв. ____; реєстраційний номер облікової картки платника податків ____________.

     Порядок денний:

1.Обрання голови і секретаря Установчих зборів засновників (учасників). 
2. Створення ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «________» (надалі - Товариство). 
3.  Затвердження статуту Товариства.. 
4. Наділення Товариства статутним капіталом та визначення порядку формування статутного капіталу.
5. Призначення (обрання) директора Товариства.
6.Призначення особи, відповідальної за державну реєстрацію Товариства.


Вирішили по питаннях порядку денного:
    По першому питанню – обрати головою Загальних зборів засновників (учасників) ______________________ та секретарем _____________________.
________________ та __________________ погодились.
    По другому питанню заснувати в Україні ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «________________________________» за адресою (місцезнаходженням): _______, Україна, м. Київ, вул. ________________, буд. ____, кв. ____.
По третьому питанню - затвердити Статут Товариства в редакції, що додається.

    По четвертому питанню -  наділити Товариство статутним капіталом у розмірі ___________    (____________ тисяч) гривень 00 копійок. 
Вклади учасників у Статутному капіталі Товариства складають:
Прізвище, ім’я та по-батькові Засновника (Учасника)
Сума внеску, грн. 
Часток у статутному капіталі  Товариства, % 















Всього

100

Статутний капітал Товариство формує протягом одного року з моменту державної реєстрації.

    По п’ятому питанню - обрати _________________________ директором Товариства.
______________________ погодився.
    По шостому питанню – обрати __________________________________ відповідальним за проведення державної реєстрації Товариства в установленому законом порядку.  _____________________________ погодився.

З усіх питань порядку денного голосування відбулось «за» одноголосно. 

Підписи:
   
Голова зборів 					___________ __. __. 		
Секретар						___________ __. __.

