
ПРОТОКОЛ № 1 

Установчих зборів засновників Товариства 

___.___.2020 року м. Обухів 

 

 

ПРИСУТНІ ЗАСНОВНИКИ 

Мусін Павло Геннадійович, 17.12.1991 року народження, ідентифікаційний номер 

3358811873, паспорт серії СЮ номер 094882, виданий Ленінським РВ УМВС України в 

Запорізькій області 03.07.2008 року, зареєстрований за адресою: Запорізька область, м. 

Запоріжжя, проспект Леніна, буд. 183, квартира 3; 

Ябуров Сергій Сергійович, 23.04.1992 року народження, ідентифікаційний номер 

3371603933, паспорт серії СЮ номер 111130, виданий Орджонікідзевським РВ УМВС України 

в Запорізькій області 23.04.2008 року, зареєстрований за адресою: Запорізька область, м. 

Запоріжжя, вул. Єнісейська, буд. 12, квартира 45. 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

1. Про обрання Голови та Секретаря установчих зборів засновників; 

2. Про створення Товариства, затвердження його найменування та затвердження 

місцезнаходження Товариства; 

3. Про затвердження розміру статутного капіталу, оцінку вкладів засновників та розподілу 

часток в статутному капіталі між ними; 

4. Про затвердження статуту Товариства; 

5. Про обрання виконавчого органу Товариства; 

6. Про уповноваження осіб на підписання протоколу Установчих зборів засновників 

Товариства; 

7. Про визначення особи, яка уповноважена представляти Товариство для здійснення 

реєстраційних дій. 

З питання № 1 порядку денного слухали: 

Ябурова Сергія Сергійовича, який запропонував обрати Головою установчих зборів 

засновників Мусіна Павла Геннадійовича, а секретарем установчих зборів засновників 

Ябурова Сергія Сергійовича і доручити їм проведення Зборів та ведення цього протоколу 

Голосували: «ЗА» -- 2 голоси(ів), «ПРОТИ» -- 0 голоси(ів), «УТРИМАЛИСЯ» -- 0 голоси(ів) 

Результати голосування: рішення прийнято більшістю голосів (2 голоси(ів)) 

Прийняте рішення: Призначити головою установчих зборів засновників Мусіна Павла 

Геннадійовича, а секретарем установчих зборів засновників Ябурова Сергія Сергійовича, та 

доручити їм проведення цих Зборів та ведення Протоколу.  

З питання № 2 порядку денного слухали: 



Голова установчих зборів засновників запропонував заснувати юридичну особу у формі 

Товариства з обмеженою відповідальністю із наступним найменуванням: 

Повна назва товариства: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «НЕБО 

ФІЛМ» 

Скорочена назва товариства: ТОВ «НЕБО ФІЛМ» 

Повна назва товариства англійською мовою: Limited liability company «NEBO FILM» 

Скорочена назва Товариства англійською мовою: LLC «NEBO FILM»  

Затвердити наступну адресу Товариства: 

08700, Київська область, м. Обухів, вул. Чумацький шлях, буд. 16/1 

Голосували: «ЗА» -- 2 голоси(ів), «ПРОТИ» -- 0 голоси(ів), «УТРИМАЛИСЯ» -- 0 голоси(ів) 

Результати голосування: рішення прийнято більшістю голосів (2 голоси(ів)) 

Прийняте рішення: заснувати юридичну особу у формі Товариства з обмеженою 

відповідальністю із наступним найменуванням: 

Повна назва товариства: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «НЕБО 

ФІЛМ» 

Скорочена назва товариства: ТОВ «НЕБО ФІЛМ» 

Повна назва товариства англійською мовою: Limited liability company «NEBO FILM» 

Скорочена назва Товариства англійською мовою: LLC «NEBO FILM» 

Затвердити наступну адресу Товариства: 

08700, Київська область, м. Обухів, вул. Чумацький шлях, буд. 16/1 

З питання № 3 порядку денного слухали: 

Голова установчих зборів запропонував затвердити статутний капітал Товариства у розмірі 

1000 (одна тисяча гривень, 00 копійок). Запропоновано розподілити між засновниками частки 

в статутному капіталі Товариства наступним чином: 

Мусін Павло Геннадійович, закріплюється частка 51% в статутному капіталі Товариства, 

номінальна вартість якої складає 510 гривень (п’ятсот десять гривень, 00 копійок). Засновник 

робить внесок в статутний капітал Товариства грошовими коштами на суму 510 гривень 

(п’ятсот десять гривень, 00 копійок). 

Ябуров Сергій Сергійович, закріплюється частка 49% в статутному капіталі Товариства, 

номінальна вартість якої складає 490 гривень (чотириста дев’яносто гривень, 00 копійок). 

Засновник робить внесок в статутний капітал Товариства грошовими коштами на суму 490 

гривень (чотириста дев’яносто гривень, 00 копійок). 



Голова зборів також запропонував, що засновники мають повністю внести зазначені вклади 

впродовж наступного періоду: 1 рік від дати реєстрації Товариства в Єдиному державному 

реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань. 

Голосували: «ЗА» -- 2 голоси(ів), «ПРОТИ» -- 0 голоси(ів), «УТРИМАЛИСЯ» -- 0 голоси(ів) 

Результати голосування: рішення прийнято більшістю голосів (2 голоси(ів)) 

Прийняте рішення: затвердити статутний капітал Товариства у розмірі 1000 (одна тисяча 

гривень, 00 копійок). Запропоновано розподілити між засновниками частки в статутному 

капіталі Товариства наступним чином: 

Мусін Павло Геннадійович, закріплюється частка 51% в статутному капіталі Товариства, 

номінальна вартість якої складає 510 гривень (п’ятсот десять гривень, 00 копійок). Засновник 

робить внесок в статутний капітал Товариства грошовими коштами на суму 510 гривень 

(п’ятсот десять гривень, 00 копійок). 

Ябуров Сергій Сергійович, закріплюється частка 49% в статутному капіталі Товариства, 

номінальна вартість якої складає 490 гривень (чотириста дев’яносто гривень, 00 копійок). 

Засновник робить внесок в статутний капітал Товариства грошовими коштами на суму 490 

гривень (чотириста дев’яносто гривень, 00 копійок). 

Засновникам повністю внести зазначені вклади впродовж наступного періоду: 1 рік від дати 

реєстрації Товариства в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-

підприємців та громадських формувань (далі – ЄДР). 

З питання № 4 порядку денного слухали: 

Голова зборів запропонував затвердити статут товариства у редакції від 06.03.2020 року 

Голосували: «ЗА» -- 2 голоси(ів), «ПРОТИ» -- 0 голоси(ів), «УТРИМАЛИСЯ» -- 0 голоси(ів) 

Результати голосування: рішення прийнято більшістю голосів (2 голоси(ів)) 

Прийняте рішення: затвердити статут товариства у редакції від 06.03.2020 року 

З питання № 5 порядку денного слухали: 

Голова зборів запропонував обрати одноособовий виконавчий орган Товариства та призначити 

на посаду директора наступну особу: Мусіна Павла Геннадійовича, а також встановити строк 

повноважень директора до відкликання повноважень Загальними Зборами Товариства. Голова 

зборів також запропонував уповноважити наступну особу: Ябурова Сергія Сергійовича на 

підписання трудового договору (контракту) із директором а також визначення умов такого 

договору (контракту). 

Голосували: «ЗА» -- 2 голоси(ів), «ПРОТИ» -- 0 голоси(ів), «УТРИМАЛИСЯ» -- 0 голоси(ів) 

Результати голосування: рішення прийнято більшістю голосів (2 голоси(ів)) 

Прийняте рішення: обрати одноособовий виконавчий орган Товариства та призначити на 

посаду директора наступну особу: Мусіна Павла Геннадійовича, а також встановити строк 

повноважень директора до відкликання повноважень Загальними Зборами Товариства. Голова 

зборів також запропонував уповноважити наступну особу: Ябурова Сергія Сергійовича на 



підписання трудового договору (контракту) із директором а також визначення умов такого 

договору (контракту). 

З питання № 6 порядку денного слухали: 

Голова зборів запропонував призначити наступну особу: Ябурова Сергія Сергійовича 

відповідальним за проведення державної реєстрації створення Товариства в ЄДР. 

Уповноважена особа має право вчинити реєстраційні дії на підставі цього протоколу. 

Голосували: «ЗА» -- 2 голоси(ів), «ПРОТИ» -- 0 голоси(ів), «УТРИМАЛИСЯ» -- 0 голоси(ів) 

Результати голосування: рішення прийнято більшістю голосів (2 голоси(ів)) 

Прийняте рішення: призначити наступну особу: Ябурова Сергія Сергійовича відповідальним 

за проведення державної реєстрації створення Товариства в ЄДР. Уповноважена особа має 

право вчинити реєстраційні дії на підставі цього протоколу. 

ПІДПИСИ 

Голова установчих зборів засновників 

П.Г. Мусін     ___________ 

Секретар установчих зборів засновників 

С.С. Ябуров  ___________ 

Засновники Товариства 

П.Г. Мусін    ___________ 

С.С. Ябуров  ___________ 

 

 

 


