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УСТАНОВЧИЙ ДОГОВІР 

                                   про створення відкритого акціонерного товариства                                                       
«Новомосковський трубний завод» 

       м. Новомосковськ                                                                     " 18 " квітня 1996 року 

Засновниками відкритого акціонерного товариства виступають члени 
організації орендарів орендного підприємства "Новомосковський трубний завод", які 
прийняли участь у приватизації цілісного майнового комплексу НТЗ і підписали 
відповідні документи  (підписні листи) особисто, через довірених осіб, довірче 
товариство з додатковою відповідальністю трастову фірму  "Дніпроінвестсервіс" та 
довірче товариство "Балашов". 

Засновники    уклали   договір   про   перетворення   орендного  підприєм- 
ства   "Новомосковський   трубний   завод"   у   відкрите   акціонерне    товариство 
"Новомосковський   трубний    завод"   ( надалі  -  Товариство )     за юридичною  

адресою: 
Україна,  322010,   Дніпропетровська   обл.,   м. Новомосковськ,    вулиця  

    Сучкова, 115. 

1. Товариство   є   юридичною  особою   від  дня  його  державної  реєстрації. То-       
вариство   має    самостійний   баланс,   розрахунковий,  валютний  та  інші  рахун-              
ки  в  банках;  фірмовий  бланк  з  повним  та  скороченим   найменуванням;    ку-                        
товий   та  рядковий  штампи;    товарний  знак,   який   затверджується   правлінь-                    
ням  Товариства  і реєструється  в  Торгово - Промисловій  палаті  України;   пе-     
чатку   зі   своєю назвою. 
2. Товариство  є   правонаступником   орендного   підприємства "Новомосков-                     
ський трубний завод". 
3. Товариство має право у встановленому чинним законодавством 
порядку: 

• випускати цінні папери; 
     •    засновувати об`єднання та вступати в об`єднання з іншими           

cуб`єктами    підприємницької діяльності; 
• створювати на території України та за її межами свої філії, 

 представництва та дочірні підприємства; 
• здійснювати інші дії, що не суперечать чинному законодавству. 

4. Предметом діяльності Товариства є: 
-  виробництво і реалізація нафто-, газо- та водогінних труб різного сортаменту             

з чорних  металів; 
- виробництво труб з неіржавіючої сталі для медичної, фармацевтичної, 

переробної та       автомобільної промисловості; 
-  виробництво сталевих труб з антикорозійним покриттям; 
- виробництво, ремонт, монтаж і демонтаж металоконструкцій, у тому числі  

металоконструкцій вантажопідйомних механізмів ( згідно дозволу 
Держнаглядохоронпраці України № 944 від 21.11.95 р. ); 

- виробництво   металопродукції, виробів  холодного прокату, механічна               
обробка металів, у   тому числі ремонт і виготовлення деталей та вузлів             
різного обладнання, виготовлення трубного та  іншого інструменту ( вал-                
ки, ножі по металу та інше ), виготовлення  поковок  з прокату, зміцнення          
деталей різними методами ( об`ємне та поверхневе гартування, хромуван-                    
ня, борування, цементація ), виготовлення лиття з сталі,  чавуну та кольо- 
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    рових    металів,   як  для  населення,  так  і   по  замовленню  юридичних   осіб; 

- виробництво гумовотехнічних виробів; 
- ремонт, перевірка та випробування газорізальної і газозварювальної апа-               

ратури; 
- виробництво та реалізація енергоносіїв ( електроенергія, природний газ, 

теплоенергія,   водяна   пара,   стиснуте  повітря,   питна   та   технічна   вода,   стис-   
    нутий кисень ), надання послуг по відводу каналізації, ремонт водогонів та   

каналізаційних мереж; 
- надання послуг електрозв`язку; 
- ремонт та виготовлення запасних частин енергообладнання; 

- виробництво   сталевого    емальованого    та    оцинкованого  посуду,    металевих 
    іграшок; 
- виробництво  флюсу  для  електрозварних  робіт,  карбіду; 
- виробництво фрити для емалювання; 
- виробництво    будівельних    матеріалів   та   будівельних    конструкцій,   у    тому     

числі    виготовлення   червоної   цегли,    керамічних    каменів,   черепиці   та  ін.-  
    ших керамічних виробів; 
- експлуатація   родовищ,   корисних   копалин; 
- розробка,   виробництво   та   реалізація     товарів     народного    споживання    та   
    продукції    виробничо -  технічного   призначення   будь-яких   галузей     народно- 
    го     господарства,    в   тому    числі   продукції   машинобудування,   електронної  
    продукції,    приборів    та    обладнання,    запасних   частин,   комплектуючих,   ма- 
    шин    та   агрегатів,   а   також   виробів   побутового  та  господарського  призна-   
    чення,   в   тому   числі   товарів   для   дому,  господарчих   товарів,  швейних   виро- 
    бів,   меблів,   предметів   особистого   вжитку,   створення   та   експлуатація     ви- 
    робничих   дільниць,  цехів  та  майстерень; 
- здійснення   оптової   та   роздрібної   торгівлі,   товарообмінної   діяльності   та  

зустрічної  торгівлі,   комісійної   та   консигнаційної   торговельної   діяльності, 
торгівельно-заготівельної   та   постачально-збутової   діяльності,    здійснення 
товарообміну   та   зустрічної   торгівлі,   створення   та   експлуатація  магазинів          
оптової    та   роздрібної   торгівлі,   організація   торгівлі   у  кіосках та виносної          
торгівлі,   а   також   оптової   та   роздрібної   торгівлі  тютюновими виробами та 
алкогольними    напоями,   здійснення    експортно-імпортних    торгівельних   та 
товарообмінних   операцій; 

- аукціонна,   біржова,    комісійна    та    посилкова    торгівля   імпортними   та віт-   
    чизняними товарами, продаж товарів по каталогах за карбованці та вільно  

конвертовану   валюту   згідно   діючому   законодавству; 
- виробництво,    зберігання,    переробка,    фасовка,    реалізація    сільськогоспо-  
    дарської    продукції,   виробництво   та   реалізація   продуктів   харчування,   в то- 
    му   числі   м`ясо-молочних,   рибних,   хлібобулочних,    кондитерських,   борош- 
    невих   виробів,   круп,    масел,   жирів,    консервації,   овочів,  фруктів,  харчо- 
    смакових   виробів   та   компонентів,   напоїв,  товарів   бакалії,   закупівля    сіль- 
    сько-господарської   продукції   у   населення,   створення   та   експлуатація   сіль- 
    сько-господарських    виробництв,   ферм,   цехів,   дільниць,   виробництв   по   ви- 
    пуску   та   переробці   сільськогосподарської   продукції,   фасовочних   вироб- 
    ництв; 

- організація   громадського    харчування,   виробництво    фасованих    напівфаб- 
    рикатів,   створення   та   експлуатація   ресторанів,   барів,   закусочних,   їдалень, 
    буфетів,   павільйонів   та   кіосків   швидкого   харчування,   кулінарій,   здійснен- 
    ня виносної торгівлі; 
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 - проведення науково-дослідних, дослідно-конструкторських, проектно-   
конструкторських    робіт   та    інженерно-геодезичних    пошукових   робіт,    здій- 

     снення    посередницької    діяльності   в    галузі    інтелектуальної   власності  та ав- 
     торського   права,   розробка,     реалізація   та    впровадження   нових    технологій, 
     розробка, реалізація та впровадження в виробництво нових видів та зразків 

продукції та обладнання, технологічних процесів; 

- проведення    експертизи,   у   тому   числі,    визначення    складу,    структури,   фі- 
зичних   та   механічних   властивостей   матеріалів    та   речовин,   контроль   якос- 

    ті   матеріалів,   продукції,   деталей    обладнання,   інструменту,   конструкцій,  
    визначення   причин    передчасного   чи   аварійного   виходу   з   ладу   деталей  об- 
    ладнання; 
- здійснення  лізингу, консультаційної, інформаційної, маркетингової  ді-

яльності, інженерінгу; 

- здійснення рекламної діяльності, випуск рекламної поліграфічної, аудіо-
відеопродукції, рекламне оформлення продукції, оформлення зовнішньої  

    та внутрішньої реклами, надання послуг по розміщенню реклами; 
- складання   проектно-будівельної,    проектно-кошторисної     документації,  
    виконання будівельних, ремонтних, монтажних, налагоджувальних, пус-

коналагоджувальних,    реставраційних,    дизайнерських,    художньо-оформ- 
    лювальні роботи, виробництво елементів інтер`єру; 
- здійснення    рієлтерської    діяльності,    проведення    операцій    з    нерухомістю, 
    в   тому   числі   операцій   купівлі-продажу,   обміну,   оренди,    посередницької  
    діяльності в галузі нерухомого майна, надання інформаційних та консуль- 
    таційних послуг в галузі нерухомості; 
-   здійснення   посередницької   діяльності   по   договорам   комісії   та   доручення,  
    а   також   по   консигнаційним   та   агентським  угодам,  здійснення  дилерської  
     діяльності; 
- здійснення    видавничої   діяльності,   випуск   газет,   журналів, бюлетенів   ін.- 
     шої поліграфічної продукції; 
- створення,   тиражування   та   розповсюдження   друкованої,   аудіо   та   відео- 
     продукції,  створення   та   експлуатація   пунктів   по   прокату  та  продажу вка- 
     заної  продукції; 
- створення   та   експлуатація   засобів   масової   інформації,   в тому  числі    газет  

і  журналів,  радіомовлення  та  телевізійних  каналів; 
- розробка,   випуск   та    реалізація   різних   хімічних   речовин,   матеріалів,   спо- 
    лучень та препаратів промислового, сільськогосподарського, медичного та  

побутового призначення; 
- здійснення   медичної   діяльності,   діагностування,   профілактика   та    ліку- 
    вання різних захворювань методами традиційної та нетрадиційної меди- 
    цини, фармацевтична діяльність, торгівля ліками та медичними препара- 
    тами, створення та експлуатація лікарень, клінік, поліклінік, медичних  
    кабінетів, діагностичних, лікувально-оздоровчих центрів та комплексів, в  
    тому  числі саун,  масажних та косметичних  кабінетів, а також аптек та  
    аптечних кіосків; 
- здійснення вантажних та пасажирських перевезень автомобільним та  
     водним транспортом, надання посередницьких послуг в організації пере- 
     везень; 
- надання послуг по зберіганню майна, створенню баз, складів, консигнат- 
    ційних та ліцензійних складів, виконання складських, вантажно-розван- 
    тажувальних та перевалочних робіт; 
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- надання   послуг   по   охороні   недержавного   майна,   охорона   об`єктів,   орга- 
    нізація   забезпечення  особистої  безпеки,   надання  послуг  по  забезпеченню  
    безпеки   бізнесу,  торгівля   засобами   самозахисту   та   безпеки; 

- надання послуг по ремонту, зберіганню автомобілів, оптова та роздрібна  
   торгівля автомобілями, в тому числі на замовлення та по угодам комісії та  

консигнації,  оптова  та  роздрібна   торгівля   бензином,   газом   та   дизельним  

    паливом,    паливно-мастильними    матеріалами,    автомобільними     запасними  
    частинами, аксесуарами та супутніми товарами, створення та експлуатація  

автосалонів,   автомагазинів,   станцій   технічного   обслуговування   та   ремонту 
автомобілів, охоронюваних стоянок та гаражів, організація сервісного 
обслуговування   транспортних    засобів; 

- організація   ігорного   бізнесу,   створення   та   експлуатація   салонів,   ігорних  

та   ігрових   автоматів,   більярдних   залів,   лотерея; 

- організація   та   проведення   культурно-розважальної   діяльності,    організа- 

     ція   та   проведення   шоу-програм,   концертів,   естрадних   виступів,   вечорів  

     відпочинку,   презентацій,   виставок,   створення   та   експлуатація      музичних   

     барів,   дискотек,   концертних   залів,   виставкових  залів   та   комплексів; 
- організація   внутрішнього   та    закордонного    туризму,    доставки   та   розмі- 
     щення   туристів,   організація    круїзів,    туристичних    маршрутів,      екскурсій; 
- організація   готельного    господарства,    створення   та   експлуатація    готелів,  

мотелей   та   кемпінгів,   а   також   готельних   комплексів; 
- діяльність   по   обміну   та   продажу   іноземних   валют,   створення   та   експлу- 
    атація   обмінних   пунктів   іноземної   валюти   на   основі   агентських   угод  з  
    відділеннями   банків   згідно   чинного   законодавства;  
- надання різних побутових послуг населенню, створення та експлуатація 

підприємств,   цехів,   дільниць   побутового   обслуговування   населення; 
- надання    консультаційних   та   інформаційних   послуг,   створення   інформа- 
    ційних   систем,   створення,   реалізація   інформаційної   продукції   на  різно- 
    манітних   носіях,   розробка   та   реалізація   програмної  продукції; 
- організація    ремонтно-сервісного    обслуговування    виробів    вітчизняних  
    та зарубіжних виробників; 
- заготівля,  сортування,   переробка   та   реалізація   вторинної   сировини,  
    лому чорних та кольорових металів; 
-   виконання   науково-дослідних,   науково-конструкторських   робіт   на   замов- 
    лення; 
- надання послуг по підготовці та перепідготовці персоналу для фізичних  
    та юридичних осіб. 

Види діяльності, що потребують ліцензування згідно чинного законо- 
      давства, здійснюються після одержання відповідних ліцензій. 

5. Товариство має право без обмежень приймати рішення щодо напрямків  
     своєї діяльності. 
6. Товариство   має   право   від   свого   імені   укладати   угоди   (контракти),   зокре- 
     ма   угоди   купівлі-продажу,   підряду,   страхування   майна,   перевезення,   збері- 
     гання,   доручення   і   комісії   тощо,   набувати   майнових   та особистих немайно- 
     вих прав, нести обов"язки, виступати в суді, арбітражному суді та третей- 
     ському суді. 
7. Товариство   у   своїй   діяльності   керується   чинним   законодавством   України,  

 цим   договором,   Статутом,   а   також   внутрішніми правилами процедур,          
положеннями,  регламентами  та   іншими   локальними   нормативними   актами  
затвердженими   органами   Товариства    згідно  їх компетенції. 
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8.  Права   та   обов"язки   акціонерів   Товариства   визначаються   його   Статутом. 
9. Товариство є власником : 

 •   майна переданого йому засновниками у власність; 
 •   продукції,   виробленої   Товариством   внаслідок    господарської  

       діяльності; 
 • іншого майна, набутого на підставах, не заборонених чинним      
законодавством. 

Товариство     здійснює    володіння,    користування   та   розпорядження  
       своїм   майном   у   відповідності  з  метою  та  предметом  своєї  діяльності. 

Ризик  випадкової   загибелі  або   пошкодження   майна,   що  є   влас- 
       ністю  Товариства  або   передане  йому  в  користування,  несе  Товариство. 

10. Товариство має право продавати, передавати безкоштовно, обмінювати, 
передавати   в   оренду  юридичним  та  фізичним  особам  засоби  виробництва  та  

    інші   матеріальні   цінності,   використовувати   та   відчужувати   їх   іншими   спо- 
    собами  відповідно  до   положення,   затвердженого   засновниками. 
11. Статутний   фонд   Товариства   становить   62  707  226   ( шістдесят два  

мільярди   сімсот   сім   мільйонів   двісті   двадцять   шість )   тисяч   карбованців   і   
    поділений   на   2  508  289  ( два   мільйони  п"ятсот  вісім  тисяч  двісті  вісімдесят  
    дев"ять )   простих   іменних   акцій   номінальною   вартістю   25  000  ( двадцять  
    п"ть тисяч )   карбованців   кожна,   які   розподіляються   між   засновниками  
    таким   чином: 

■ члени   колишньої   організації    орендарів   Новомосковського    трубного   

    заводу   є   власниками   2  508  289   акцій   загальною   вартістю   62  707  226  

    тисяч   карбованців,   які   розподіляються   серед   них   пропорційно   внес- 

    кам   у   вигляді   приватизаційних   майнових   сертифікатів,    персоніфіко- 

    ваного   орендного   приробітку   за   1990  - 1995   роки, грошових   внесків  

    згідно  з   договором   купівлі-продажу   № КП-379  від  25.09.95 p.,   укла- 

    деним  організацією  орендарів   Новомосковського  трубного   заводу   з  

   Фондом державного майна України.  
    Статутний   Фонд   створюється   за   рахунок   внесків   засновників   Товарис- 
тва,   послідуючих   внесків   засновників  та  акціонерів   Товариства   в  обмін   на  
акції Товариства. 

           Акціонери   відповідають   за   зобов"язаннями   Товариства   тільки   в   межах  
       належних їм акцій. 

12. Товариство випускає акції у розмірі свого Статутного Фонду і проводить  
     ix   реєстрацію   у   порядку,   передбаченому   чинним   законодавством.  Акції   мо- 
     жуть  бути  випущені    як  у  паперовій,  так  і  без  паперовій  формі  (  у   вигляді  
     записів  в  електронній  базі  даних ). 

  13.  Після   державної   реєстрації   акції   Товариства  розподіляються   по    зак- 
     ритій   підписці,   учасниками   якої   є   особи,   які   вклали   приватизаційні  майно- 
     ві  сертифікати   і   власні   кошти   до   20.02.96 року   або   вклали   свою   частку  
     орендного   майна   у   Статутний   фонд   Товариства. 

Акції   підлягають   розподілу   серед   фізичних   осіб,   які   згідно   законо- 
давства про  приватизацію  та  Статуту   орендного  підприємства "Новомос-
ковський   трубний   завод",   у   відповідності   з   рішеннями   Ради   орендарів  
орендного   підприємства   " Новомосковський   трубний   завод"   (договори №1  
від   12.02.96 р.   та   4/96   від   15.02.96 p.),   є   покупцями   майна   цілісного  
майнового   комплексу   Новомосковського   трубного   заводу   згідно   Плану  
приватизації   державного   майна,   взятого   в   оренду   з   викупом   організацією  
орендарів орендного підприємства "Новомосковський трубний завод",  
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затвердженого    розпорядженням    Фонду    державного    майна    України   від  
25.01.95 року  № 2-РПП. 

14.  Акції   на    вартість   майна,   що   належить   організації   орендарів,    розміщу- 
     ються    між   її   членами    згідно   з   "Положенням   про   розподіл   колективної  
     власності орендарів". 

15. Акції   Товариства   є   іменними   і   підлягають   обов"язковій    реєстрації   в  

      Книзі   реєстрації   акцій,   яка   ведеться   Правлінням    Товариства. 
16. Кожна   акція   Товариства    номінальною   вартістю   25 000    (двадцять п"ять  
      тисяч )  карбованців  дає    акціонерові    право   одного   голосу    при    вирішенні 

      всіх   питань,   що   розглядаться   на   загальних   зборах   акціонерів   Товариства. 
17. Резервний    фонд   Товариства   створюється   в   розмірі   не   менш   як   25   від- 

сотків статутного фонду Товариства. Резервний фонд Товариства викорис-   
товується для покриття витрат, пов"язаних з відшкодування збитків, та 
позапланових   витрат. 

 Резервний   фонд   створюється   шляхом   щорічних    відрахувань   у    розмірі  
не  менш   як   5   відсотків   чистого  прибутку   Товариства   до   отримання необ- 
хідної  суми.  Кошти   фонду   зараховуються  на   спеціальний   рахунок  в  установі  
банку.   Рішення   про   використання   коштів   фонду   приймається    вищим  
органом Товариства. 

18. Органи    управління    Товариством,    його    організаційна   структура   визнача- 
     ються  Статутом  Товариства. 

Склад   спостережної   ради   Товариства   затверджується   на   конференції  
орендарів   на   строк   до   проведення   перших   загальних   зборів    акціонерів.  
     Обов"язки   Голови    правління   до   проведення   перших   загальних   зборів  
акціонерів   покладаються на директора орендного підприємства. 

19. Договір оренди, укладений між організацією орендарів та орендодавцем,  
     припиняє свою дію з дня підписання акта прийому - передачі викупленого  

державного   майна,   тобто   з   18   березня   1996 року. 
20. У   разі   ліквідації   Товариства   належні   йому   кошти   розподіляються    лік- 
     відаційною   комісією   між   акціонерами   пропорційно   загальній   номінальній  
     вартості   належних   їм   акцій. 
21. Договір    набуває    чинності   з   моменту    його   підписання    уповноваженими  
     особами, обраними конференцією орендарів Новомосковського трубного  
     заводу   12   квітня   1996   року. 
22. Цей    договір    складено   у    6-ти    примірниках,   п`ять   з   яких   знаходяться  у  

 засновників,   а   один   в   державній   нотаріальній   конторі    м.  Новомосковська.  
 Списки    акціонерів     прикладаються    у     16     томах    на    2038   сторінках. 

 
Підписи уповноважених осіб : 

 

 

№ 

п/п 

Прізвище, ім`я, 

по-батькові  

Паспорт Адреса Підпис 

1 

Анікович 

Володимир 

Миколайович 

IV-КИ № 536963 ВВС 

Новомосковська, 

05.07.1977 р. 

Дніпропетровська обл.,          

м. Новомосковськ, 

вул.Самарська,159   

2 

Антипов Юрій 

Миколайович 

IV-КИ № 618191 ВВС 

Новомосковська, 

21.10.1977 р. 

Дніпропетровська обл.,          

м. Новомосковськ, 

вул.Радянська,41А, кв.14   

3 

Бабанський 

Олексій 

Миколайович 

V-КИ № 536093 ВВС 

Новомосковська, 

03.06.1977 р. 

Дніпропетровська обл.,          

м. Новомосковськ, 

вул.Радянська, 32, кв.40   
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4 

Басан Олександр 

Іванович 

II-КИ № 707093 ВВС 

Ново-московська, 

07.07.1977 р. 

Дніпропетровська обл.,          

м. Новомосковськ, 

вул.Сучкова, 33, кв.33   

5 

Вантроба Юрій 

Володимирович 

ХІ-КИ № 552012 ВВС 

Жовтневого р-ну 

Дніпро-петровська, 

18.12. 1980 р. 

Дніпропетровськ, 

бульвар Слави, 23, кв.58 

  

6 

Горячьова Ганна 

Іванівна 

АЕ № 122568 Новомос-

ковським МВ УМВС 

07.07.1995 р.  

Дніпропетровська обл.,          

м. Новомосковськ, 

вул.Сучкова, 23   

7 

Гутаров 

Володимир 

Семенович 

ХІІ-КИ № 740086 ВВС 

Новомосковська, 

03.03.1982 р. 

Дніпропетровська обл.,          

м. Новомосковськ, 

вул.Дзержинського, 2, 

кв.69   

8 

Дядюра Віктор 

Іванович  

I-КИ № 738315 ВВС 

Ново-московська, 

20.01.1976 р. 

Дніпропетровська обл.,          

м. Новомосковськ, 

вул.Червоноармійська, 

24, кв.79   

9 

Кудрик Любов 

Павлівна 

ІІ-КИ № 547989 ВВС 

Ленінського р-ну 

Дніпро-петровська, 

30.08. 1976 р. 

Дніпропетровська обл.,          

м. Новомосковськ, 

вул.Железняка, 19 

  

10 

Литвинова 

Людмила Іванівна 

II-КИ № 554539 ВВС 

Ново-московська, 

05.12.1976 р. 

Дніпропетровська обл.,          

м. Новомосковськ, 

вул.Радянська, 31, кв.96   

11 

Лисенко 

Олександр 

Володимирович 

АЕ № 252598 Новомос-

ковським МВ УМВС 

05.04.1996 р.  

Дніпропетровська обл.,          

м. Новомосковськ, 

вул.Радянська, 44, кв.69   

12 

Мельник 

Анатолій 

Максимович 

АЕ № 123495 Новомос-

ковським МВ УМВС 

20.09.1995 р.  

Дніпропетровська обл.,          

м. Новомосковськ, 

вул.Червоноармійська, 

11, кв.   

13 

Мисан Валентина 

Миколаївна 

ХII-КИ № 740425 ВВС 

Новомосковська, 

05.04.1982 р. 

Дніпропетровська обл.,          

м. Новомосковськ, 

вул.Українська, 9, кв.137   

14 

Поддубнов Петро 

Васильович 

І-ТЕ № 629762 ВВС 

Пржевальська,03.06.197

8р. 

Дніпропетровська обл.,          

м. Новомосковськ, 

вул.Комсомольська, 21, 

кв.50   

15 

П`ятигорський 

Микола 

Васильович 

АЕ № 252274 Новомос-

ковським МВ УМВС 

29.03.1996 р.  

Дніпропетровська обл.,          

м. Новомосковськ, 

вул.Севастопольська, 

106А   

16 

Редько Віктор 

Костянтинович 

АЕ № 251735 Новомос-

ковським МВ УМВС 

20.03.1996 р.  

Дніпропетровська обл.,          

м. Новомосковськ, 

вул.Радянська,55А, кв.34   

17 

Рибаков Євген 

Васильович 

ХVІІІ-КИ № 649007 

ВВС Новомосковська, 

19.04.1992 р. 

Дніпропетровська обл.,          

м. Новомосковськ, 

вул.Леваневського, 1, 

кв.117   

18 

Сапай Іван 

Миколайович 

Х-КИ № 537916 ВВС 

Ново-московська, 

16.07.1980 р. 

Дніпропетровська обл.,          

м. Новомосковськ, 

вул.Радянська, 46,кв.58   
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19 

Синицький Юрій 

Михайлович 

АЕ № 251659 Новомос-

ковським МВ УМВС 

20.03.1996 р.  

Дніпропетровська обл.,          

м. Новомосковськ, 

вул.В.Ковалівка, 28, 

кв.89   

20 

Туз Анатолій 

Іванович 

I-КИ № 743888 ВВС 

Ново-московська, 

31.05.1976 р. 

Дніпропетровська обл.,          

м. Новомосковськ, 

вул.Комсомольська, 19, 

кв.74   

21 

Ульянов Віктор 

Іванович 

IІI-КИ № 668394 ВВС 

Новомосковська, 

07.09.1977 р. 

Дніпропетровська обл.,          

м. Новомосковськ, 

вул.Жовтнева, 2, кв.1   

22 

Устименко Сергій 

Дмитрович 

ХVІІІ-КИ № 512751 

ВВС Новомосковська, 

13.01.1993 р. 

Дніпропетровська обл.,          

м. Новомосковськ, 

вул.Подолянська, 17   

23 

Хоменко 

Анатолій 

Федорович 

II-КИ № 702988 ВВС 

Ново-московська, 

04.02.1977 р. 

Дніпропетровська обл.,          

м. Новомосковськ, 

вул.Леваневського, 137А   

24 

Чумак Микола 

Карпович 

IІI-КИ № 667080 ВВС 

Новомосковська, 

07.07.1978 р. 

Дніпропетровська обл.,          

м. Новомосковськ, 

вул.Дальня, 12   

25 

Шакало Анатолій 

Петрович 

IV-КИ № 536750 ВВС 

Новомосковська, 

29.06.1977 р. 

Дніпропетровська обл.,          

м. Новомосковськ, 

вул.Червоноармійська, 

11, кв.7   
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18 квітня 1996 року, цей договір посвідчено мною, Шевченко А.В, державним 

нотаріусом НОВОМОСКОВСЬКОЇ державної нотаріальної контори. Договір підписано 

сторонами в моїй присутності.  

Особу сторін установлено, дієздатність їх перевірено. 

І Зареєстровано в реєстрі за № 1498 

Одержано державної  пошлини    85 000 крб. 
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