
Протокол № 26 

Загальних зборів учасників  

Фермерського господарства «Агросвіт»  

м. Київ        01 листопада 2014 року 

 

Присутні учасники: 

Петренко Ярослав Іванович, громадянин України, паспорт серії МС 

 № 123456, виданий Київським МВ УМВС в Київській обл. 18 лютого 1999 р., 

який проживає за адресою: м. Київ, вул. А. Паладіна, 29, кв. 1, реєстраційний 

номер облікової картки платника податків за даними Державного реєстру 

фізичних осіб — платників податків: 1111111111, який володіє 100% голосів; 

Присутні учасники сукупно володіють 100% голосів, збори визнані 

правомочними. 

 
ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

1. Про припинення діяльності (ліквідацію) фермерського господарства 

«Агросвіт». 

2. Про призначення складу Ліквідаційної комісії фермерського 

господарства «Агросвіт». 

 

1. СЛУХАЛИ: 

Петренко Я.І. — про недоцільність подальшого провадження 

підприємницької діяльності фермерського господарства та пропозицію 

прийняти рішення про припинення діяльності фермерського господарства. 

ГОЛОСУВАЛИ:  

 «ЗА» — одностайно;  

 «ПРОТИ» — немає;  

 «УТРИМАЛИСЯ» — немає. 

ВИРІШИЛИ: Припинити діяльність фермерського господарства шляхом 

ліквідації, за рішенням власників. 

 

2. СЛУХАЛИ:  

Петренко Я.І. — про пропозицію призначити склад Ліквідаційної комісії 

фермерського господарства. 

ГОЛОСУВАЛИ: 

 «ЗА» — одностайно;  

 «ПРОТИ» — немає;  

 «УТРИМАЛИСЯ» — немає. 

ВИРІШИЛИ: У зв’язку з припиненням діяльності фермерського 

господарства, призначити Ліквідаційну комісію в такому складі: 

 Голова Ліквідаційної комісії — Петренко  Ярослав Іванович  

(адреса проживання: м. Київ, вул. А. Паладіна, 29, кв. 1, 

ідентифікаційний номер 3333333333, паспорт серії МС № 123456, 

виданий Київським МВ УМВС у Київській обл. 18 лютого 1999 р.); 

 Член Ліквідаційної комісії — Романова Ірина Миколаївна  (адреса 

проживання: м. Київ, вул. П. Симоненко, буд. 21, кв. 63, 



ідентифікаційний номер № 2222222222, паспорт серії КС № 254869, 

виданий Києво-Святошинським РВ УМВС у Київській обл., 13 

серпня 1998 р.).  

Передати повноваження по управлінню фермерським господарством 

Ліквідаційній комісії — для здійснення всіх необхідних дій стосовно державної 

реєстрації припинення фермерського господарства шляхом ліквідації 

відповідно до чинного законодавства  України. 

Строк для пред’явлення вимог кредиторами — 3 (три) місяці. 

Ліквідаційна комісія після спливу строку для пред’явлення вимог 

кредиторами має скласти проміжний ліквідаційний баланс, з відомостями про 

склад майна, перелік пред’явлених кредиторами вимог, а також про результати 

їх розгляду. Проміжний ліквідаційний баланс затверджується учасниками 

фермерського господарства «Агросвіт». 

Виплата грошових сум кредиторам провадиться в порядку черговості, 

установленої ст. 112 Цивільного Кодексу України, відповідно до проміжного 

ліквідаційного балансу, починаючи від дня його затвердження, за винятком 

кредиторів четвертої черги, виплати яким провадяться зі спливом місяця від 

дня затвердження проміжного ліквідаційного балансу.  

У разі недостатності грошових коштів для задоволення вимог кредиторів 

Ліквідаційна комісія повинна здійснити продаж майна фермерського 

господарства «Агросвіт». Після завершення розрахунків із кредиторами 

Ліквідаційна комісія складає ліквідаційний баланс, який затверджується 

учасниками. Майно, що залишилося після задоволення вимог кредиторів, 

передається учасникам. 

Голові Ліквідаційної комісії фермерського господарства — здійснити 

особисто чи доручити вповноваженій особі шляхом видачі довіреності всі 

необхідні дії для ліквідації фермерського господарства. 

 

Підписи учасників:     Петренко  


