
РІШЕННЯ УЧАСНИКА № 4.2020 
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«АГРОІНВЕСТ КОНСАЛТ» 
код ЄДРПОУ 41903046 

(далі по тексту -  Товариство)

м. Київ “ІЗ” листопада 2020 року
Присутні:

Громадянин Російської Федерації Лазорко Павло Олексійович, 01.01.1961 р.н., посвідка 
на постійне проживання ІН 170072, орган, що видав 8001, дата видачі 30 жовтня 2018 року, 
реєстраційний номер облікової картки платника податків 8575605319, місце проживання 
зареєстровано за адресою: 04078, м. Київ, Подільський р-н, вул. Замковецька, будинок 94, кв. 
38, у межах передбаченого законодавством обсягу правоздатності та дієздатності прийняв 
рішення:

По питанню № 1.
Звільнити з посади Директора Товариства Меркур’єва Володимира Сергійовича з 13.11.2020 
року.
По питанню № 2.
Призначити на посаду Директора Товариства Лазорко Павло Олексійович з 14.11.2020 року.
По питанню № 3.
Змінити види економічної діяльності Товариства з таких:
46.90 Неспеціалізована оптова торгівля (основний);
41.10 Організація будівництва будівель;
46.19 Діяльність посередників у торгівлі товарами широкого асортименту;
43.39 Інші роботи із завершення будівництва 
на наступні:
46.90 Неспеціалізована оптова торгівля (основний);
43.22 Монтаж водопровідних мереж, систем опалення та кондиціонування;
46.72 Оптова торгівля металами та металевими рудами;
46.74 Оптова торгівля залізними виробами, водопровідним і опалювальним устаткованням і 
приладдям до нього;
46.76 Оптова торгівля іншими проміжними продуктами;
46.77 Оптова торгівля відходами та брухтом;
47.78 Роздрібна торгівля іншими невживаними товарами в спеціалізованих магазинах;
71.12 Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного 
консультування в цих сферах;
42.21 Будівництво трубопроводів.
По питанню № 4.
Змінити контакту інформацію про Товариство на наступну: +380631058506, e-mail: 
budinvestpipe@gmail.com.
По питанню № 5.
Змінити найменування Товариства з такого: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АГРОІНВЕСТ КОНСАЛТ» на наступне: ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БУДІНВЕСТПАЙП».
По питанню № 7.

Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення

mailto:budinvestpipe@gmail.com


Затвердити нову редакцію Статуту ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
«БУДІНВЕСТПАЙП».
По питанню № 8.
Уповноважити Директора Товариства з правом передоручення на проведення державної 
реєстрації змін про Товариство та реєстрацію нової редакції статуту товариства.

Лазорко Павло Олексійович

Підпис Учасника:

їв, Україна, тринадцятого листопада дві тисячі двадцятого року.
Я, Сєрова О.В., приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, засвідчую 

справжність підпису гр. Російської Федерації Лазорко Павла Олексійовича, який зроблено у моїй 
присутності.

Особу гр. Російської Федерації Лазорко Павла Олексійовича, який підписав документ 
встановлено, його дієздатність перевірено.

Зареєстровано в 
Стягнуто

Приватний О.В. Сєрова

*


