
ПРОТОКОЛ №1 

Загальних зборів засновників (учасників) Фермерського господарства 

«_____________» 

м._______ _________ району _________ області                   «___» _______ 202_ р. 

 

Присутні учасники: 

Фізична особа: громадянин України, _____________, зареєстрований за адресою: індекс, м. ______, 

вулиця _________, будинок №__, квартира №__, паспорт ___ __________, виданий _________ в 

місті Києві __ ______ ______ року, ідентифікаційний номер __________; 

Фізична особа: громадянин України, _____________, зареєстрований за адресою: індекс, м. ______, 

вулиця ________, будинок №__, квартира №__, паспорт ___ __________, виданий ___________ в 

місті Києві __ ______ ______ року, ідентифікаційний номер __________; 

Фізична особа: громадянин України, _____________, зареєстрований за адресою: індекс, м. ______, 

вулиця _____ будинок №__, квартира №__, паспорт ___ __________, виданий ______________ в 

місті Києві __ ______ ______ року, ідентифікаційний номер __________. 

Порядок денний: 

1. Про створення фермерського господарства і визначення його назви. 

2. Про визначення місцезнаходження фермерського господарства. 

3. Про створення Статутного капіталу фермерського господарства та розподіл часток між 

Учасниками. 

4. Про затвердження вищого та виконавчого органу фермерського господарства. 

5. Про призначення Голови фермерського господарства. 

6. Про затвердження Статуту фермерського господарства. 

7. Про надання повноважень для здійснення державної реєстрації фермерського господарства. 

Щодо першого питання порядку денного. 

Виступив __________, який запропонував створити фермерське господарство «_________».  

Затвердити наступне повне та скорочене найменування фермерського господарства: 

Повне найменування фермерського господарства:  

 українською мовою: Фермерське господарство «___________»; 

Скорочене найменування фермерського господарства:  

 українською мовою: ФГ «________». 

Голосували: «За» – 100% голосів. «Проти» – немає. «Утримався» – немає. 

Вирішили: Створити Фермерське господарство «__________».  

Затвердити наступне повне та скорочене найменування Фермерського господарства: 



Повне найменування фермерського господарства:  

 українською мовою: Фермерське господарство «___________»; 

Скорочене найменування фермерського господарства:  

 українською мовою: ФГ «________». 

Щодо другого питання порядку денного. 

Виступив ________________, який запропонував визначити місцезнаходження фермерського 

господарства «______» за адресою: _____________________. 

Голосували: «За» – 100% голосів. «Проти» – немає. «Утримався» – немає. 

Вирішили: Визначити місцезнаходження фермерського господарства «________» за адресою: 

___________________. 

Щодо третього питання порядку денного. 

Виступив _______, який запропонував створити Статутний капітал фермерського господарства 

«_________» за рахунок грошових внесків у розмірі ______ (____________ грн.) гривень 00 копійок. 

 Частка у статутному капіталі _______________________, складається за 

рахунок грошового внеску у розмірі _____ (_____) гривень 00 коп., що 

становить 20% статутного капіталу; 

 Частка у статутному капіталі _______________________, складається за 

рахунок грошового внеску у розмірі _____ (______) гривень 00 коп., що 

становить 40% статутного капіталу; 

 Частка у статутному капіталі _______________________, складається за 

рахунок грошового внеску у розмірі _____ (_______) гривень 00 коп., що 

становить 40% статутного капіталу. 

 


