
ЗАТВЕРДЖЕНО 

Рішення виконавчого 

комітету міської ради 

________________ № ______ 

 

ЗАВДАННЯ  
на голосування уповноваженому представнику виконавчого комітету 
Запорізької міської ради на позачергових загальних зборах учасників 

товариства з обмеженою відповідальністю «Територіальне міжгалузеве 
об’єднання «Запоріжжя» (далі – Товариство) 

 

Виконавчий комітет Запорізької міської ради уповноважує представника 

голосувати наступним чином: 

№ 

з/

п 

Питання порядку  денного                  

на позачергових загальних 

зборах учасників 

Товариства 

 

Завдання на голосування 

1. Прийняття рішення про 

обрання Голови та 

Секретаря Зборів. 

Голосувати «ЗА» таке рішення: 

«Обрати Головою Зборів Зломиногу В.М., 

Секретарем Зборів Бадигіну Т.В.». 

2. Прийняття рішення              

про збільшення статутного 

капіталу Товариства               

за рахунок додаткових 

внесків. 

 

Голосувати «ЗА» таке рішення: 

«Збільшити статутний капітал Товариства 

шляхом залучення додаткових вкладів від 

учасників Товариства, у грошовій формі, на суму 

1 500 000,00 грн. (один мільйон п’ятсот тисяч, 00 

грн.). Затвердити статутний капітал Товариства у 

розмірі 1 874 089, 38 грн. (один мільйон вісімсот 

сімдесят чотири тисячі вісімдесят дев’ять грн., 38 

коп.) з урахуванням збільшення; затвердити 

коефіцієнт відношення суми збільшення до 

розміру частки кожного учасника у статутному 

капіталі: 
№ 

з/п 

Повне найменування або 

прізвище, ім’я, по батькові 

засновника (учасника) 

Розмір 

частки 

учасника у 

Статутному 

капіталі  в 

частках 

Розмір 

частки 

учасника 

у 

Статутно

му 

капіталі в 

грн. 

Коефіцієнт 

відношення  

частки 

учасника у 

статутному 

капіталі до 

суми 

збільшення 

(%) 

1 
Альошина Тетяна 
Миколаївна 

1 128,73 0,008582 

2 
Верховод Михайло 
Андрійович 

4 514,92 0,034328 

3 
Гаврютченко Лариса 

Василівна 
1 128,73 0,008582 

4 
Істоміна Марія 

Олександрівна 
1 128,73 0,008582 

5 Істомін Микола Пилипович 6 772,38 0,051492 

6 
Істомін Олексій 
Миколайович 

1 128,73 0,008582 

7 Костючук Лілія Ігорівна 1 128,73 0,008582 



8 
Пайдаркіна Олена 
Владиславівна 

1 128,73 0,008582 

9 Панкевич Любов Михайлівна 1 128,73 0,008582 

10 
П’ятигорець Віталій 
Петрович 

1 128,73 0,008582 

11 
П’ятигорець Олена 
Анатоліївна 

1 128,73 0,008582 

12 Суханов Микола Вікторович 1 128,73 0,008582 

13 
Товариство з обмеженою 
відповідальністю «ТВГ 

Україна» 

2 257,46 0,001716 

14 

Публічне акціонерне 

товариство «Страхова 
компанія «Оранта-Січ» 

 

 

1 128,73 0,008582 

15 
Дочірне підприємство 
«Побутторгсервіс» 

ТОВ «Снабпромстрой ЛТД» 

8 1029,84 0,068656 

16 

Приватне акціонерне 

товариство «Акціонерний 
центр «Восток» 

6 772,38 0,051492 

17 

Територіальна громада 

м.Запоріжжя 

(Виконавчий комітет 
Запорізької міської ради) 

2 869 369 326,37 0,24621758 

». 

3. Прийняття рішення про 

визначення порядку 

реалізації переважного 

права учасниками 

Товариства. 

Голосувати «ЗА» таке рішення: 

«Затвердити наступний порядок реалізації 

переважного права учасниками Товариства  на 

збільшення  статутного капіталу за рахунок 

додаткових внесків. Кожний учасник має 

переважне право зробити додатковий вклад у 

межах суми збільшення статутного капіталу 

пропорційно до його частки у статутному 

капіталі. Учасники товариства можуть вносити 

додаткові вклади протягом 30 (тридцяти) днів з 

дня прийняття рішення про залучення додаткових 

вкладів шляхом подання Товариству пропозиції 

про внесення додаткового внеску із зазначенням 

його прізвища, імені та по-батькові 

(найменування), місця проживання 

(місцезнаходження), розміру частки у статутному 

капіталі, розміру додаткового внеску, підпису            

(печатки, за наявності). Вказана пропозиція 

повинна бути подана в межах строків, 

встановлених для реалізації учасниками 

Товариства переважного права відповідним 

рішенням Зборів.  

В разі дотримання вказаних вимог, між 

Товариством та учасником укладається договір 

про внесення додаткового вкладу у відповідності 

з приписами ч. 8 ст. 18 Закону України «Про 

товариства з обмеженою та додатковою 

відповідальністю».  



Договір про внесення додаткового вкладу 

повинен бути укладений в межах строків, 

встановлених для реалізації учасниками 

Товариства переважного права відповідним 

рішенням Зборів. Пропозиція вважається 

неподаною, а відповідне право учасника таким, 

що не підлягає реалізації за наступних умов: 

порушення строку подання пропозиції та/або 

невідповідності змісту пропозиції встановленим 

вимогам; порушення строку та/або порядку 

укладення відповідного договору; порушення 

порядку розрахунків за договором про внесення 

додаткового вкладу. Делегувати виконавчому 

органу Товариства повноваження щодо 

здійснення всіх та/або будь-яких дій з метою 

реалізації учасниками Товариства переважного 

права відповідно до умов рішенням Зборів, в 

тому числі але не виключно: укласти та підписати 

від імені Товариства відповідні договори з 

учасниками Товариства, прийняти рішення про 

визнання пропозиції неподаною у випадках, 

передбачених рішенням Зборів. Затвердити зміст 

та умови договору про внесення додаткового 

вкладу (додається).». 

4. Прийняття рішення про 

порядок здійснення 

додаткових вкладів після 

реалізації переважного 

права  учасниками 

Товариства.   

Голосувати «ЗА» таке рішення: 

«Прийняти рішення про затвердження 

наступного порядку здійснення додаткових 

вкладів після реалізації переважного права 

учасниками Товариства. Учасники товариства 

можуть зробити додаткові вклади після реалізації 

кожним учасником свого переважного права або 

відмови від реалізації такого права в межах 

різниці між сумою збільшення статутного 

капіталу та сумою внесених учасниками 

додаткових внесків підчас реалізації відповідного 

преважного права. Учасники товариства можуть 

вносити додаткові вклади протягом 30 днів після 

спливу строку для внесення додаткових вкладів 

учасниками, які мають намір реалізувати своє 

переважне право шляхом подання Товариству 

пропозиції про внесення додаткового вкладу із 

зазначенням його прізвища, імені та по-батькові 

(найменування), місця проживання 

(місцезнаходження), розміру частки у статутному 

капіталі, розміру додаткового внеску, підпису        



(печатки, за наявності). Вказана пропозиція 

повинна бути подана в межах строків, 

встановлених для внесення додаткових вкладів 

відповідним рішенням Зборів.  В разі дотримання 

вказаних вимог, між Товариством та учасником 

укладається договір про внесення додаткового 

вкладу у відповідності з приписами ч. 8 ст. 18 

Закону України «Про товариства з обмеженою та 

додатковою відповідальністю». Договір про 

внесення додаткового вкладу повинен бути 

укладений в межах строків, встановлених для 

реалізації учасниками Товариства переважного 

права відповідним рішенням Зборів. Пропозиція 

вважається неподаною, а відповідне право 

учасника таким, що не підлягає реалізації за 

наступних умов: порушення строку подання 

пропозиції та/або невідповідності змісту 

пропозиції встановленим вимогам; порушення 

строку та/або порядку укладення відповідного 

договору; порушення порядку розрахунків за 

договором про внесення додаткового вкладу.  

Делегувати виконавчому органу Товариства 

повноваження щодо здійснення всіх та/або будь-

яких дій з метою внесення додаткових вкладів 

учасниками Товариства відповідно до умов 

рішення Зборів, в тому числі але не виключно: 

укласти та підписати від імені Товариства 

відповідні договори з учасниками Товариства, 

прийняти рішення про визнання пропозиції 

неподаною у випадках, передбачених рішенням 

Зборів. Затвердити зміст та умови договору про 

внесення додаткового вкладу (додається).» 

5. Прийняття рішення про 

визначення осіб, яким 

надаються повноваження 

на підписання протоколу 

Зборів. 

Голосувати «ЗА» таке рішення: 

«Уповноважити Голову та Секретаря Зборів 

підписати цей протокол від імені Товариства». 

 
Заступник директора департаменту - 
начальник управління з питань правового 
забезпечення діяльності міської ради 
та її виконавчих органів департаменту  
правового забезпечення міської ради                                    С.А.Маковей 
 
Керуючий справами 
виконкому ради                                                                       Р.А.Омельянович 


