ПРОТОКОЛ № 7
Загалышх збор1в учасник1в Товарисгеа з обмеженою в1дпов1дальшстю
«APT ПРОМ»
м. Дншропегровськ

12 квгпгя 2013р.

Присутш:
1. Сдиний учасник Товариство з обмеженою в1лпов1далыпстю «Оргашка» - в ocooi директора
Беляева Олександра Михайловича, що д1е на шдстав1 Статуту.
На загальиих зборах присутш учаеники, яким належить 100% статутного (екладеного) кашталу
Товарис геа. В1дпов1дно до законодавства Украши загалып збори вважаютьея правомочпими.
На загальн1 збори запрошегй:
Гончар Вадим Вячеславович
Сгйшев Володимир Володимирович
Головуючий: Беляев Олекеандр Михайлович.
Порядок денний:
1. Про зв1лыгепня з посади директора ТОВ «Арт Пром» Гончара Вадима Вячеславовича.
2. Про призначення директора ТОВ «Арт Пром» Спппева Володимира Володимировича
3. Про змшу вид1в д1яльносп зпдпо класифшагору вид1в економ1чно*1 /цяльносп (КВНД)
Товарисгеа з обмеженою в1лпов1лальшсгю „Арт Пром" до доводки, палапо1 головним
управлшпям статистики у Дшпропетровськш обласп.
4. Про затвердження та внесения змш до Сдиного державного реестру юридичних ocio та
ф1зичних oci6 — шдприемшв, в1Д1юв1лно до вимогдпочого законодавства
Перше питапия
Слухали: Беляева (Александра Михайловича, який догюв1в, що па адресу збор1в учаспикчв
Товарис геа надшнтла заява Гончара Вадима Вячеславовича про зв1льпення його з посади директора
Товарисгеа за власиим бажанням з 15 квггня 2013 року, та запропонував затвердиги зв1лытення
Гончара Вадима Вячеславовича.
ВИР1ШИЛИ:
1. За тверди ги звьчьнення Гончара Вадима Вячеславовича.
Друге питания
Слухали: Беляева Олександра Михайловича, який запропотгував призиачити па ггосаду директора
ТОВ «Арт Пром» Сппиева Володимира Володимировича.
ВИР1ШИЛИ:
2. Призиачити з 16 квггня 2013р. на посаду директора ТОВ «Арт Пром» Сшшева Володимира
Володимировича
Трете питания
Слухали: Беляева Олександра Михайловича, який запропонував виключити та додаги види
д1ялыюсп зпдпо класифжатору вид1в економ1чно1 д1ялыюсп (КВЕД) Товарисгеа з обмеженою
в1лпов1далыйсгю „Арт Пром" до доводки, наданоГ головним управлпгням статистики у
Дшпропетровськш обласп, а саме:
Виключити:
22.29- виробництво imnoi'продукци, не в1днесено1до шншх груггувань;
46.90- iirnri види OIITOBO'I торпвл1;
52.29- iirnia допом1жна д1ялыпсге у сфер1 транспорту.

1

Додати:
31.01- виробництво мебл1в для офкгв i П1лприемств торпвл1;
16.21- виробництво фанери, дерсвяпих плит i панелей, шпону;
24.20- виробництво труб та фггинпв для труб 3i сгал1;
46.65- оптова торпвля офкними меблями;
47.91- роздр1бна торпвля, гцо здтсшосться ф1рмами попггового замовлення або через
мережу Ьттерне г.
ВИР1ШИЛИ:
3. Виключиги га додати вили д1ялыюсп зпдно класифшатору вцлдв економ1чно1 д1ялыюсп
(КВЕД) Товариства з обмеженою в1дпов1далыпстю „Арт Пром" ло доводки, надано! головним
управлшням статистики у Дшпропетровськм обласп:
Виключиги:
22.29- виробницгво ininoi продукцй", не взнесено! ло iiniiHX групувань;
46.90- innii вили оптово1 торпвл1;
52.29- inina лопом1жна Д1ялыйсть у сфер1 фанспоргу.
Додати:
31.01- виробниц тво мебл1в для оф!ав i и1дприсмств торпвл1;
16.21- виробницгво фанери, леревяних плит i панелей, шпону;
24.20- виробництво труб та фггинпв ЛАЯ труб 3i стал1;
46.65- оптова торпвля оф1сними меблями;
47.91- розлр^бпа торпвля, гцо злшснюсться фирмами попггового замовлення або через
мережу 1нтернет.
Четвсрте питания
Слухали: Беляева Олексаплра Михайловича, який пов1домив, гцо у зв'язку 3i звмьнеппям директора
га змшою вил1в екоиом1чно1 Д1ялыюсп ТОВ «Лрт Пром» необх1л,но внести в1дпов1лш змши до
(Единого державного рессфу юридичних oci6 га ф1зичиих oci6 — п1лприсмщв в1дпов1лно до вимог
диочого законодавсгва
ВИР1ШИЛИ:
3. Доручи ги Сгишеву В.В. внести в1дпов1д1П змши до блиного державного рессфу юридичних ocio
га ф1зичних oci6 — шдприемщв, в1лпов1дно до вимог лйочого законолавства.
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