
УСТАНОВЧИЙ ДОГОВIР  

ТРАСТОВОI КОМПАНII У ФОРМI  

ТОВАРИСТВА З ДОДАТКОВОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ  

"ГАЗДА-IНВЕСТ" 

 

м. Ужгород                                                                                                    25 березня 1994 р. 

 

 Громадянин України: Плахотник Олег Миколайович, який проживає в м. Ужгородi по 

вул. Добролюбова,6 кв.76; паспорт: серiя V-ФМ № 509405, виданий 15.01.1986 р., 

Ужгородським МВВС;  

 громадянки України: Рижак Наталiя Рудольфiвна, яка проживе в с. Комаровцi 

Ужгородського р-ну по вул. Ленiна, 23; паспорт: серiя IV-ФМ, № 748187 виданий 31 жовтня 

1985 року Ужгородським РВВС;  

 Рiчiна Тетяна Тиборiвна, яка проживає в м. Ужгородi по вул. Собранецькiй ,120 кв.18; 

паспорт: серія V-ФМ, № 545543 виданий 01 грудня 1986 року Ужгородським МВВС; 

 Цифрак Елiна Iванiвна, яка проживає в м. Ужгородi по вул. Белiнського,13 кв.7; 

паспорт: серiя V-ФМ, № 627008 виданий 27 жовтня 1988 року Ужгородським МВВС,  

 в подальшому - "Засновники", домовились про слiдуюче:  

 1. Трастова компанiя у формi Товариства з додатковою вiдповiдальнiстю "ГАЗДА-

IНВЕСТ", в подальшому - "Товариство",з моменту державної реєстрацiї е юридичною особою, 

має самостiйний баланс, розрахунковий та iншi рахунки в банкiвських установах, 

печатку,штампи,товарний знак та iншi реквiзити. Юридична адреса Товариства: Україна, 

Закарпатська область, мiсто Ужгород, вул. Добролюбова 6 кв.76.  

 2. Компанiя керується в своїй дiяльностi законодавством України: "Про довiрчi 

товариства", "Про приватизацiйнi папери", "Про цiннi папери та фондову бiржу", "Про 

господарськi товариства", дiйсною Угодою, Статутом, а також внутрiшнiми правилами 

процедур, регламентами та другими локальними нормативними актами.  

 3. Предметом дiяльностi товариства є:  

 - представницька, комiсiйна та комерцiйна дiяльнiсть по випуску та оббiгу цiнних 

паперiв;  

 - зберiгання та представницькi послуги для обслуговування цiнних паперiв та грошових 

коштiв довiрителiв, якi передають Товариству повноваження власника по заключеному 

договору;  

 - ведення рахункiв для власникiв цiнних паперiв та управлiння голосуючими акцiями, якi 

передаватимуться Товариству для участi в Загальних Зборах Акцiонерних Товариств;  

 - посередницька дiяльнiсть з приватизацiйними паперами; - представницька дiяльнiсть з 

приватизацiйними паперами;  

 - здiйснення операцiй по розмiщенню приватизацiйних паперiв, в тому числi з 

депозитних рахункiв , для Товариств Покупцiв;  

 - здiйснення прав в управлiннi Акцiонерним Компанiям вiд iменi його акцiонерiв та 

державних органiв приватизацii, володiючих акцiями Товариств.  

 4. Товариство може утворювати на територiї України та за її межами дочiрнi 

пiдприемства, фiлiї та представництва у вiдповiдностi з дiючим законодавством України та 

нормативними актами по мiсту реєстрацiї. Товариство може бути учасником спiльних 

пiдприємств, акцiонерних та iнших товариств, концернiв, консорцiумiв, асоцiацiй, iнших 

добровiльних об'єднань. Товариство здiйснює зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть вiдповiдно до 

дiючого законодавства.  

 5. Товариство може вiд свого iменi заключати угоди,набувати майновi та особистi 

немайновi права, нести обов'язки, бути позовником та вiдповiдальником в судi, арбiтражному 

судi та третейському судi.  

 6. Довiрчi операцiї перед довiрителями майна та коштiв згiдно цiєї Угоди можуть 

здiйснювати: - довiренi особи; - iншi особи, якi по дiючому законодавству України мають право 

на здiйснення довiрчих операцiй.  

 7. Права та обов'язки Засновникiв визначаються Статутом Товариства.  



 8. Товариство не вiдповiдає по зобов'язаннях Засновникiв. Засновники вiдповiдають за 

борги Товариства своїми вкладами до статутного фонду, а при недостатностi цих сум, 

додатково належним їм майном в однаковому для кожного Засновника кратному розмiрi до 

вкладу. Граничний розмiр додаткової вiдповiдальностi - п'ятикратний розмiр до вкладів 

кожного Засновника Товариства. Товариство вiдповiдає по своїх зобов'язаннях усiм своiм 

майном, на яке вiдповiдно до дiючого законодавства може бути звернено стягнення.  

 9. Кожна довiрена особа Товариства особисто вiдповiдає за своїми зобов'язаннями в 

межах свого вкладу та граничного розмiру додаткової вiдповiдальностi щодо обов'язкiв перед 

траст-банком по обслуговуванню рахункiв довiрителiв грошових коштiв та цiнних паперiв 

прийнятих на зберiгання траст-банком.  

 10. Товариство е власником майна, переданого їй Засновниками; майна, одержаного в 

результатi ii фiнансово-господарськоi дiяльностi, а також iншого, придбаного на основi, не 

заперечуючiй дiючому законодавству.  

 11. Для забезпечення діяльності Товариства утворюється статутний фонд в розмiрi 10 

000 000 (десяти мiльйонiв) карбованцiв.  

 12. В утвореннi статутного фонду своїми вкладами беруть участь:  

 - Плахотник О.М. - 2 500 000 (два мiльйони п'ятсот тисяч) крб. - 25%;  

 - Рижак Н.Р. - 2 500 000 (два мільйони п'ятсот тисяч) крб. - 25%;  

 - Рiчiна Т.Т. - 2 500 000 (два мiльйони п'ятсот тисяч) крб. - 25%;  

 - Цифрак Е.I. - 2 500 000 (два мiльйони п'ятсот тисяч) крб. - 25%;  

------------------------------------------------------------------  

 Всього: 10 000 000 (десяти мiльйонiв) крб. - 100 %.  

 13. Засновники мають кiлькiсть голосiв пропорцiйно до їх внескiв у статутний фонд 

Товариства з квоти: 1 000 000 (один мiльйон) карбованцiв - один голос. Розподiл голосiв 

здiйснюється слiдуючим чином:  

 - Плахотник О.М. - 2 500 000 (два мiльйони п'ятсот тисяч) крб. - 2,5 голосiв;  

 - Рижак Н.Р. - 2 500 000 (два мiльйони п'ятсот тисяч) крб. - 2,5 голосiв;  

 - Рiчiна Т.Т. - 2 500 000 (два мiльйони п'ятсот тисяч) крб. - 2,5 голосiв;  

 - Цифрак Е.I. - 2 500 000 (два мiльйони п'ятсот тисяч) крб. - 2,5 голосiв.  

 14. До державної реєстрацii Товариства Засновники з моменту пiдписання дiйсної угоди 

сплачують повну вартiсть свого вкладу . У випадку не виконання цього забов'зання за певний 

строк Засновники сплачують за час прострочки 10 процентiв рiчних вiд суми простроченого 

платежу.  

 15. В Товариствi утворюється резервний фонд в розмiрi 25 процентiв статутного фонду 

за рахунок щорiчних вiдрахувань в розмiрi 5 вiдсоткiв вiд чистого прибутку Товариства. Кошти 

фонду знаходяться в повному розпорядженнi Товариства. Кошти фонду зачисляються на 

спецiальний рахунок в установах банку i на iншi цiлi не використовуються.  

 16. Органи управлiння Товариства та його органiзацiйна структура визначаються 

статутом Товариства.  

 17. Контроль за фiнансовою i господарською дiяльнiстю Ради директорiв Товариства 

здiйснюється ревiзiйною комiсiєю.  

 18. При лiквiдацiї Товариства належнi йому кошти пiсля розрахункiв з 

бюджетом,кредиторами та дебiторами, та проведенням необхiдних в такому разi платежiв, 

розподiляються лiквiдацiйною комiсiєю мiж паєвиками (акцiонерами) пропорцiйно внеску 

(паю).  

 19. Угода вступає в силу з моменту її пiдписання засновниками та припиняє свою дiю у 

випадках передбачених даною Угодою,Статутом Товариства та законодавством України. 

Дiйсна Угода складена в п'яти екземплярах,кожний з яких має однакову юридичну силу.  

 

 ЗАСНОВНИКИ:                                                      ПIДПИСИ:  

 

 Плахотник О.М. __________ підпис ___________________  

 Рижак Н.Р. ______________ підпис ___________________  

 Рiчiна Т.Т. ______________ підпис ___________________  

 Цифрак Е.I. _____________ підпис ___________________ 


