
Код ЄДРПОУ  35699107; 61057 Україна, м. Харків, вул. Чернишевська, 13, оф.405 А, тел. (057) 766-45-90, тел./факс (057) 766-45-91,    
 e-mail info@respect.kharkov.ua

     «31» січня  2023 р. 

Товариство з обмеженою відповідальністю «РЕСПЕКТ-8» 
61060, місто Харків, проспект Льва Ландау, буд. 171
Тел. 766-45-90, 766-45-91

Копія: ХУХРЯНСЬКОМУ ІГОРЮ ІВАНОВИЧУ
61121, місто Харків, вул. Світла, буд. 11А, кв. 29
Тел. 097-344-88-13

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА 
КОМПАНІЯ «РЕСПЕКТ БУДІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 35699107) НАГАДУЄ, що за 
рішенням виконавчого органу (наказ директора №1 від 11 січня 2023 року) скликаються 
позачергові загальні збори учасників товариства,  які призначені на 17 лютого 2023 року 
об 10-00 год. за Київським часом та  будуть проведені в  режимі відео конференції із 
використанням сервісу Zoom за посиланням https://us05web.zoom.us/j/82893357695,  
ідентифікатор конференції:  828 9335 7695 відповідно до положень  п.п. 6.1.10 п.6.1. 
розділу «Органи управління товариством» Статуту Товариства з обмеженою 
відповідальністю «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «РЕСПЕКТ БУДІНВЕСТ», затвердженого 
рішенням учасника №1 від 11.12.2019р., та ч.3  ст. 33 Закону України «Про товариства з 
обмеженою та додатковою відповідальністю».

Код доступу до конференції буде оприлюднений учасникам 17 лютого 2023 року о 
09-00 год. на офіційному сайті товариства https://respect.kharkov.ua/.

До порядку денного  позачергових загальних зборів виконавчим органом включені 
наступні питання:

1) Обрання голови позачергових загальних зборів 17 лютого 2023 року об 10-00 год.
2) Затвердження результатів діяльності Товариства з обмеженою відповідальністю 
«ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «РЕСПЕКТ БУДІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 35699107) за 
звітний 2021 рік.
3) Вжиття та затвердження  заходів на виконання вимог Рішення Національної комісії з 
цінних паперів та фондового ринку від 29.09.2022р. №1221. 
4) Укладення договору оренди приміщення та зміна місця знаходження Товариства.
5) Звернення до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку із клопотанням  
про зупинення дії ліцензії серія АЕ №199703, виданої Національною комісією, що 
здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг 28 березня  2013 р., 
рішення про видачу № 789  на  здійснення  діяльності з управління майном для 
фінансування об'єктів будівництва та/або здійснення операцій з нерухомістю  Товариству 
з обмеженою відповідальністю «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «РЕСПЕКТ БУДІНВЕСТ» 
(код ЄДРПОУ 35699107).



6) Про звільнення з посади директора Товариства з обмеженою відповідальністю 
«ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «РЕСПЕКТ БУДІНВЕСТ» за власним бажанням на підставі 
заяви від 10 січня 2023 року на підставі ч.1 ст. 38 Кодексу законів про працю України.
7) Обрання нового члена виконавчого органу (директора) Товариства з обмеженою 
відповідальністю «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «РЕСПЕКТ БУДІНВЕСТ».
8) Утворення у складі органів Товариства Наглядової ради. Обрання членів наглядової 
ради Товариства.

Проекти рішень, які пропонуються для прийняття позачерговими загальними 
зборами учасників, раніше направлені на Вашу адресу.

Додатково повідомляю, що учаснику надається можливість  ознайомитися з 
документами, що вносяться на розгляд та затвердження почерговими загальними зборами. 
Зазначені документи надаються для ознайомлення в електронному вигляді на письмовий 
запит учасника, надісланий на електронну поштову скриньку info@respect.kharkov.ua, 
відповідальна особа – директор Марина Захарова. В день проведення загальних зборів 
документи для ознайомлення будуть надаватися (оголошуватися) в режимі відео 
конференції. Відповідальна особа – директор Марина Захарова.

З повагою, 

ДИРЕКТОР ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ
«РЕСПЕКТ БУДІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 35699107)                  МАРИНА ЗАХАРОВА

+380675748019

О П И С
вкладення у поштове відправдення



Куди:  61060, місто Харків, проспект Льва Ландау, буд. 171,

На ім'я: Товариство з обмеженою відповідальністю «РЕСПЕКТ-8», тел. 766-45-90

Найменування предметів:

Лист від 31 січня 2023 року на 2-х аркушах 

Загальна цінність: 3 (три) гривень. 

Відправник: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА 
КОМПАНІЯ «РЕСПЕКТ БУДІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 35699107), тел. 766-45-91
__________________
(підпис)

Перевірив: _____________________________

О П И С
вкладення у поштове відправлення

Куди:  61060, місто Харків, проспект Льва Ландау, буд. 171,

На ім'я: Товариство з обмеженою відповідальністю «РЕСПЕКТ-8», тел. 766-45-90

Найменування предметів:

Лист від 31 січня 2023 року на 2-х аркушах 

Загальна цінність: 3 (три) гривень. 

Відправник: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА 
КОМПАНІЯ «РЕСПЕКТ БУДІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 35699107), тел. 766-45-91
__________________
(підпис)

Перевірив: _____________________________

О П И С
вкладення у поштове відправлення



Куди:  61121, місто Харків, вул. Світла, буд. 11А, кв. 29
На ім'я: ХУХРЯНСЬКОГО ІГОРЯ ІВАНОВИЧА, тел. ______

Найменування предметів:

Лист від 31 січня 2023 року на 2-х аркушах 

Загальна цінність: 3 (три) гривень. 

Відправник: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА 
КОМПАНІЯ «РЕСПЕКТ БУДІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 35699107), тел. 766-45-91
__________________
(підпис)

Перевірив: _____________________________

О П И С
вкладення у поштове відправлення

Куди:  61121, місто Харків, вул. Світла, буд. 11А, кв. 29

На ім'я: ХУХРЯНСЬКОГО ІГОРЯ ІВАНОВИЧА, тел.______

Найменування предметів:

Лист від 31 січня 2023 року на 2-х аркушах 

Загальна цінність: 3 (три) гривень. 

Відправник: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА 
КОМПАНІЯ «РЕСПЕКТ БУДІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 35699107), тел. 766-45-91
__________________
(підпис)

Перевірив: _____________________________


