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1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. Цей С татут є локальним нормативним актом, що визначає особливості
організації, діяльності та припинення товариства з обмеж еною відповідальністю
"А 2 -ГА З " (далі по тексту - Товариство).
С татут розроблений на основі Законів України "Про господарські товариства",
Ц ивільного
Кодексу
України,
Господарського
Кодексу
України,
та
інших
законодавчих актів України.
1.2. Н айменування Товариства:
Повне:
Українською
мовою
- Товариство з обмеженою відповідальністю

"А2-ГАЗ";
Російською

мовою

-

Общество

с

ограниченной

ответственностью

"А2-ГАЗ" ;
Скорочене:
Українською мовою - Т О В "А 2 -Г А З ";
Російською мовою - О ОО "А2-ГАЗ";
1.3. Засновником Товариства є :
- громадянка України, Скалько Світлана Леонідівна, паспорт серії
ЕА № 820866, виданий Кіровським РВ УМ В С України в К іровоградській області 23
лю того 2001 року, яка прож иває за адресою: м. Кіровоград, вул. 50 років Ж овтня,
буд. 7, кв. 5, ідентиф ікаційний номер 1377902123.
1.4. Всі питання, які не знайш ли відображ ення в цьому Статуті регулю ються
дію чим законодавством України.
1.5. М ісцезнаходж ення Товариства: 25001, Україна, Кіровоградська обл.,
м. Кропивницький, вул. Уш акова 1А.

2. ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС ТОВАРИСТВА
2.1. Товари ство є ю ридичною особою з моменту його дер ж авн о ї реєстрації за
законодавством України, має відокремлене майно, самостійний баланс, поточні
рахунки в національній та іноземній валюті, круглу печатку зі своїм найменуванням
та емблемою або знаком для товарів та послуг, кутовий штамп та інші штампи,
фірмові бланки, ем блем у та товарний знак, інші реквізити, встановлені для
ю ридичних осіб, що здійсню ю ть підприєм ницьку діяльність.
2.2. Товари ство відповідає по своїх зобов'язаннях усім своїм майном, на яке
відповідно до д ію чого законодавства України може бути звернено стягнення.
Товариство не відповідає по зобов'язаннях держ ави, держ ава не відповідає по
зобов'язаннях Товариства.
2.3. Товари ство не відповідає по зобов'язаннях Учасників. Учасники товариства
з обмеж еною відповідальністю не відповідаю ть за його зобов'язаннями і несуть
ризик збитків, пов'язаних з діяльністю товариства, у меж ах вартості своїх вкладів.
Учасники
товариства,
які
не
повністю
внесли
вклади,
несуть солідарну
відповідальність за його зобов'язаннями у меж ах вартості невнесеної частини
вкладу кож ного з учасників.
2.4. Товари ство має право:
2.4.1. Від свого імені укладати господарські договори та будь-які цивільно-правові
правочини, в то м у числі договори дарування та пож ертви, набувати майнових та
особистих нем айнових прав, вступати в зобов'язання.
2.4.2. Від свого імені виступати в суді, господарському суді та третейськом у суді.
2.4.3. Вести господарську діяльність, придбавати, продавати або відчужувати
іншим способом, брати та здавати в оренду, як в Україні, та к і за кордоном, різного
роду рухоме та нерухоме майно і землю.
2.4.4. Займатись на основі повного господарського розрахунку будь-якою
підприємницькою діяльністю , яка не суперечить законодавству України і цьому
Статуту.
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2.4.5. Створю вати свої дочірні підприємства, ф ілії та представництва, як і
Україні, так і за кордоном.
2.4.6.
Бути учасником або засновником
інш их господарських товариств
підприємств, ф ондів та господарських об'єднань.
2.4.7. Бути учасником спільних підприємств, асоціацій, концернів, банків, фонді!
та інш их суб'єктів господарської діяльності.
2.4.8. Збільш увати та зменш увати розмір свого статутного капіталу.
2.4.9. Встановлю вати ціни на свою продукцію (послуги).
2.4.10. Відкривати фірмові магазини та інші торговельні заклади.
2.4.11. Випускати облігації та інші цінні папери, здійсню вати операції з цінними
паперами відповідно до законодавства України.
2.4.12. Виступати благодійником або набувачем благодійн ої допомоги.
2.4.13.Здійсню вати ф інансово-інвестиційні операції за рахунок власних коштів
надавати матеріально-ф інансову допомогу на зворотній чи без зворотній основі.
2.4.14.
Здій сню вати інші дії та проводити іншу діяльність, що не суперечаті
чинному законодавству України та цьому Статуту.
2.5.
Това ри ство зобов'язане здійсню вати бухгалтерський облік результатів своєї
роботи, складати і подавати ф інансову та статистичну звітність відповідно до
вимог законодавства України.

3. МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ
3.1. Това ри ство створю ється з метою:
- задоволення попиту ф ізичних та ю ридичних осіб будь-яких форм власності в
товарах, роботах та послугах;
- одерж ання прибутку та використання його в інтересах учасників, а також для
розвитку Товари ства та виріш ення соціальних завдань суспільства.
3.2. П редметом діяльності Товариства є:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

•

•

•
•
•

П остачання
природного
газу,
газу (метану)
вугільних
родовищ за
нерегульованим тариф ом.
П остачання
природного
газу,
газу (метану)
вугільних
родовищ за
регульованим тариф ом.
П остачання електричної енергії за нерегульованим тариф ом.
П остачання електричної енергії за регульованим тариф ом.
Розподілення електроенергії.
Розподілення газоподібного палива.
О птова та роздрібна торгівля електроенергією .
Оптова та роздрібна торгівля природним
газом.
Оптова та роздрібна торгівля паливом.
Виробництво, закупівля та реалізація промислових і продовольчих товарів
народного споживання.
Розробка, виготовлення та реалізація експерим ентального устаткування та
обладнання,
розвиток
народних
промислів,
виготовлення,
реалізація
сувенірів та інш их товарів худож нього призначення.
Розробка, виготовлення, реалізація і застосування на практиці медичних
препаратів, технічного устаткування, а також заготівля сировини та
матеріалів для них.
Впровадж ення науково-технічних досягнень, здійснення науково-дослідних
робіт за новими перспективними технологіями в різних сф ерах народного
господарства.
С творення екологічно-чистих технологій та устаткування для технічного
переобладнання виробництва з метою зменш ення негативного впливу на
навколиш нє природне середовищ е.
Переробка та утилізація ш кідливих промислових та побутових відходів.
О рганізація рем онтно-механічного виробництва.
Виконання електроналагодж увальних та монтаж них робіт.
о

Виробництво, зберігання і поставка лабораторних реактивів та препаратів.
О рганізація ш вейного виробництва та виробництва меблів.
Виготовлення,
ремонт
та
сервісне
обслуговування
електронного
обладнання,
розробка
та
впровадж ення
технічної
та
лікувальнодіагн ости чн ої апаратури, розробка, втілення та сервісне обслуговування
засобів автом ати зації та комп'ю теризації, їх програмне забезпечення.
О рганізація
лісозаготівельного
та
дер евообр обного
виробництва
з
наступною реалізацією напівф абрикатів та готової продукції, здійснення
обмінних операцій з вітчизняними та іноземними фірмами.
С творення
регіональних
підрозділів
для
розш ирення
географ ії
і
мож ливостей реалізації природного газу та електроенергії.
Реалізація газу та газового конденсату за валюту і гривні промисловим та
іншим підприємствам.
Реалізація газу по бартеру в обмін на метал, хімічні вироби, промислові та
продовольчі товари.
Реалізація електроенергії за національну та інозем ну валюту українським
спож ивачам.
Реалізація електроенергії по бартеру в обмін на метал, хімічні вироби,
промислові та продовольчі товари.
П ридбання та відправка в Росію, а також в інші країни вітчизняних
промислових та продовольчих товарів в залік розрахунків за природний газ.
С творення матеріально-технічної бази для оптової реалізації світлих та
тем них наф топродуктів шляхом придбання, оренди наф тосховищ і засобів
доставки; реалізація світлих та темних наф топродуктів за національну та
інозем ну валю ту промисловим та іншим підприємствам.
С творення мережі власних регіональних підрозділів для оптової реалізації
світлих та тем них наф топродуктів по бартеру в обмін на метал, хімічні
вироби, промислові та продовольчі товари.
Реалізація довгострокови х програм по забезпеченню світлими та темними
наф топродуктам и областей, окремих галузей промисловості, сільського
господарства тощо.
С творення
інф раструктури
різноманітних
типів
заправочно-сервісних
комплексів і станцій на основі між народних стандартів і бездоганного
ф ірм ового обслуговування.
Виробництво, зберігання, переробка та реалізація (у тому числі по бартеру)
різном анітної сільськогосподарської продукції.
Виробництво
сільськогосподарської техніки
та
малої механізації для
ф ермерів, власників присадибних ділянок, садових товариств тощо.
Виробництво алкогольних та безалкогольних напоїв.
Виробництво, зберігання, поставка мінеральних органічних добрив, засобів
захисту рослин, будівельних матеріалів.
Б удівництво і експлуатація об'єктів ж итлового та неж итлового призначення і
служ бових приміщ ень для суб'єктів підприєм ницької діяльності та надання їх
в оренду.
Монтаж і експлуатація цехів по переробці сільськогоспод арської продукції.
Будівництво та експлуатація готельного господарства, станцій технічного
обслуговування автотранспорту, АЗС.
Будівництво та розвиток мережі ресторанів, їдалень, кафе, барів та інших
підприєм ств громадського харчування.
Виробництво будівельних матеріалів, конструкцій та деталей.
Надання транспортно-експеди ц ійни х послуг, оренда, експлуатація і ф рахт
всіх видів тр анспортни х засобів.
О рганізація ремонтно-технічної бази для автотранспорту.
Здійснення внутріш ніх та між народних перевезень вантажів та пасажирів
автомобільним транспортом.
Купівля-продаж легкових автомобілів вітчизняного виробництва.
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Експорт-ім порт та реалізація легкових автомобілів іноземного виробництва.
Оптова та роздрібна торгівля запасними частинами до легкових автомобілів
вітчизняного та імпортного виробництва.
Надання то ргівельно-посередниц ьких та комерційних послуг на підставі
договорів.
О рганізація
оптової,
роздрібної,
комісійної торгівлі матеріальними та
сировинним и ресурсами, промисловими і продовольчими товарами.
Торгівля рухомим та нерухомим майном.
П роведення
маркетингових
дослідж ень,
надання
маркетингових
та
комерційних послуг.
Участь у роботі бірж, брокерські та дилерські послуги, проведення бірж ових
операцій в інтересах Товариства.
Надання побутових, науково-консультаційних та інш их послуг у сфері
освіти, охорони здоров'я, культури, спорту, мисливства, працевлаш тування.
П роведення аукціонів, виставок-продаж , ярм арок та інших культурномасових та видовищ них заходів.
Видавничо-поліграф ічна та рекламно-інф ормаційна діяльність, виробництво
відео-аудіо та кінопродукції та її тираж ування.
Залучення вільних коштів громадян для виконання міських соціальних
програм.
Здійснення
благодійної діяльності
та
милосердя,
надання
допомоги
лікарням, будинкам малят, престарілих, ш колам -інтернатам .
Сприяння відродж енню національної культури та мистецтва, охорона
культурно-історичних пам'яток, навколиш нього природного середовищ а,
реставраційні роботи, відродж ення народних промислів, зміцнення зв'язків з
українською діаспорою .
Надання всіх видів комунально-побутових послуг.
О рганізація науково-дослідних та конструкторських розробок по створенню
нової техніки, технології та їх впровадж ення в народне господарство.
О рганізація
культурного
дозвілля
громадян,
створення
суспільнокультурних, оздоровчих центрів, студій, ігорних закладів та інше.
Виробництво, закупівля та реалізація устаткування для переробки продуктів
харчування, його доставка споживачам, монтаж та експлуатація.
Торгівельна та обслуговую ча діяльність у сфері гром адського харчування.
Виробництво, закупівля та реалізація устаткування для переробки продуктів
харчування, його доставка споживачам, монтаж та експлуатація.
Торгівельна та обслуговую ча діяльність у сфері гром адського харчування.
Торгівля творам и мистецтва.
,
О птова
та
роздрібна
торгівля
дорогоцінним и
та
напівдорогоцінними
металами.
Розповсю дж ення об'єктів авторського права і (або) суміж них прав.
Здавання або отримання у майновий найом, передача або отримання права
користування
і (або) володіння
оригіналом
чи
примірником
твору,
ф онограм и, відеограми, кінопродукції та інш их об'єктів інтелектуальної
власності на певний строк із метою одерж ання прямої чи опосередкованої
ком ерційної вигоди.
Виробництво, монтаж, прокат, реалізація телевізій ни х програм та іншої
аудіо, кіно та відеопродукції.
Н адання рекламних послуг всіх видів та самостійна рекламна діяльність.
Оцінка майна, майнових прав, що належ ать ф ізичним та ю ридичним особам
України на тер и торії України та за її межами, а також ф ізичним та
ю ридичним особам інших держ ав на території України та за її межами.
П рактична діяльність з оцінки майна, яка полягає у практичному виконанні
оцінки майна та всіх процедур, пов'язаних із нею, відповідно до вимог,
встановлених нормативно-правовими актами з оцінки майна.
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К онсультаційна діяльність, яка полягає в наданні консультацій з оцінки
майна суб'єктам оціночної діяльності, замовникам оцінки та (або) іншим
особам в усній або письмовій формі: рецензування звіту про оцінку майна
(акта оцінки майна), яке полягає в їх критичному розгляді та наданні
висновків щ одо їх повноти, правильності виконання та відповідності
застосованих процедур оцінки майна вимогам нормативно-правових актів з
оцінки майна, в порядку, визначеному цим Законом та нормативноправовими актами з оцінки майна.
М етодичне забезпечення
оцінки
майна, яке
полягає
в розробленні
методичних докум ентів з оцінки майна та наданні роз'яснень, щодо їх
застосування.
К онсультаційні послуги;
Надання інф ормаційних послуг, в тому числі, доступу до мережі Інтернєт.
Участь у цільових держ авних програмах усіх видів.
П атентування винаходів в Україні та за кордоном, а також продовж ення
строку дії патентів.
Розробка й упровадж ення технологій у сфері наноф ізики й наноелектроніки.
Розробка довгострокових проектів і програм у сфері екології, науковотехн ічн о ї творчості, винахідницької діяльності.
Н адання послуг, пов'язаних з охороною колективної та приватної власності,
а також охороною громадян.
Надання послуг щодо підклю чення до телеф онних, інф ормаційних та інших
комунікацій.
Д іяльність, пов'язана з реалізацією транспортни х засобів, які підлягаю ть
реєстрації та обліку в органах внутріш ніх справ.
О рганізація
дозвілля
населення,
вклю чаю чи
проведення
виставок,
лотерей, аукціонів, конкурсів.
О рганізація
та
проведення
концертної
та
гастрольної
діяльності,
конф еренцій, лекцій, семінарів і т.п.
П осередницькі послуги при купівлі-продаж і товарів народного споживання.
П осередницькі послуги в галузі транспорту, зв'язку, ж итлово-комунального
господарства,
побутового
обслуговування,
освіти,
культури,
охорони
здоров'я й науки та т.п.
Д іагн остика
(у
тому
числі
комп'ю терна),
безм едикам ентозне
та
з
застосуванням
медикаментів
лікування
різних
захворю вань
із
використанням нової медичної технології, ф ізіотерапевтичні процедури.
Виконання топограф о-геодезичних, картограф ічних робіт і кадастрових
зйомок, виконання аероф отозйомок.
Внутріш ні й між народні перевезення пасажирів і вантаж ів повітряним,
річковим, морським, залізничним
та
автомобільним
транспортом,
агентування й ф рахтування морського, річкового, повітряного торгового
ф лоту, виконання авіаційно-хімічних робіт.
Надання послуг по обслуговуванню й ремонту транспортни х засобів,
Надання
транспортно-експеди ц ійни х
послуг
під
час
перевезень
зовніш ньоторговельних транзитних вантажів.
Пош ук (розвідка) родовищ корисних копалин.
Виконання інж енерно-пош укових робіт для об'єктів енергетики, держ авного
зв'язку, оборонного комплексу, а також для газопроводів, магістральних
тр убопроводів, мостів, тунелів, електростанцій, аеропортів, морських портів,
які виконую ться на територіях, що піддаються дії сейсмічності, а також
карстоутворенню , підтопленню , осіданням інш ого типу, доробці, зсувам та
обвалам та т.п.
С творення та утримання гральних закладів, в тому числі в комп'ю терних
мережах.
Створення
та
утримання
ш темпельно-граверних
■ майстерень,
виготовлення печаток і штампів.
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Рекламно-Інф ормаційна,
аналітична,
перекладацька
та
видавницька
діяльність, маш инописні, палітурні та інші роботи.
Здійснення ю ридичної практики; судово-експертна діяльність.
Послуги граф ологічної експертизи, в тому числі електронно-циф рових
підписів.
Д іяльність, що пов'язана з туристичними
послугами та організацією
масового, оздоровчого і спортивного туризму.
С кладські та митні послуги.
Ф інансова, інвестиційна, посередницька діяльність, організація пунктів
купівлі-продаж у, обміну валют.
Д изай нерські, реставраційні та худож ньо - оф ормлю вальні роботи.
Надання послуг з оф ормлення та реєстрації докум ентів про право власності
на квартири (будинки).
Видача й приймання грош ових переказів.
Виробництво, ввезення, продаж та сервісне обслуговування систем і
засобів, виконання робіт, надання послуг, що забезпечую ть технічний
захи ст інф ормації.
Виробництво, ввезення, створення, продаж, монтаж, ремонт, проф ілактичне
обслуговування засобів охоронної й попередж увальної сигналізації.
Виготовлення
й
реалізація
хімічних
речовин,
збирання,
заготівля,
переробка, купівля й продаж брухту та відходів кольорових та чорних
металів.
Виробництво, закупівля та реалізація будівельних матеріалів.
Видання й торгівля друкованими виданнями.
С творення й видавництво науково-популярної й методичної літератури,
рекламних проспектів, плакатів і інш ої інф ормаційної продукції.
Видання д руко ваних газет, ж урналів, бю летенів тощо.
Виробництво пож еж ної техніки, протипож еж ного устаткування, надання
послуг і виконання робіт протипож еж ного призначення.
Розробка та експлуатація родовищ корисних копалин.
Виробництво, реалізація та ремонт засобів вимірю вання й контролю.
Розробка,
продаж,
монтаж,
налагодж ення
та
обслуговування
технологічного, електротехнічного, пневматичного, гірничодобувного й
переробного
устаткування,
автоматизованих
систем
управління
та
регулю вання технологічними процесами.
Розробка,
продаж,
обслуговування,
монтаж
та
налагодж ення
електрообладнання підстанцій, проведення електричних випробувань і
вимірю вань електроустаткування та пристроїв, що зазем лю ю ть до і вище
тисячі вольт.
Автом обільне господарство, в т.ч. з наданням транспортни х послуг ф ізичним
та ю ридичним особам.
Д іяльність пов'язана з використанням радіочастот.
П роектування, будівництво й технічне обслуговування загальнодерж авних,
л окальни х мереж передачі даних і докум ентального зв'язку.
О бладнання
засобами
зв'язку
об'єктів
автом обільного
сервісу,
що
спорудж ую ться на автомобільних дорогах загального користування, для
виклику аварійних служб (ш видкої медичної допомоги, працівників органів
внутріш ніх
справ,
технічної
допомоги
і
д о р о ж н ь о - е к с п л у а т а ц ій н и х
організацій).
Виробництво систем циф рової телепортації, надання послуг із циф рової
теле п ортац ії різних об'єктів, проведення ВПБ - конф еренцій.
Послуги з передачі даних електронними, оптоволоконним и та іншими
каналами зв'язку.
Біллінгові послуги суб'єктам ринку зв'язку й телеком унікацій.
Будівельна діяльність.
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Капітальне будівництво й ремонт об'єктів спеціальних телеком унікаційних
систем та інш их об'єктів.
Виш укувальні та проектні роботи для будівництва, зведення несучих та
огор одж ую чи х
конструкцій,
будівництво
та
монтаж
інж енерних
і
тр анспо ртни х мереж.
Здійснення спеціальних видів робіт у проектуванні та будівництві.
Будівництво
і
технічне
обслуговування
передавальних
станцій
супутникового зв'язку.
Будівельні,
будівельно-монтаж ні,
ремонтні,
шеф
монтажні,
пусконалагодж увальні та
інші роботи, у тому
числі будівництво
й
ф інансування
будівництва
будівель
та
споруд
виробничого
та
невиробничого призначення, готелів, кемпінгів, мотелів, ж итлових будинків,
садово-городніх будинків, лікарень, гаражів та ін.
Б удівництво та технічне обслуговування
мереж зв'язку з рухомими
об'єктами.
П роектування, будівництво та технічне обслуговування мереж, обладнання
телем овлення й радіомовлення.
П роектування,
будівництво
та
технічне
обслуговування
мереж
м іж народного, між міського і місцевого телеф онного зв'язку та т.п.
П роектування, будівництво та експлуатація об'єктів атомної енергетики, а
також надання послуг із їх обслуговування.

3.3.
У випадку, коли вид діяльності, який здійсню є Товариство, підлягає
ліцензуванню , Товариство зобов'язане отримати відповідну ліцензію в порядку,
п ередбаченом у законодавством України.

4. МАЙНО, СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ, РЕЗЕРВНИЙ ФОНД,
ПРИБУТОК ТОВАРИСТВА
А. МАЙНО.
4.1. Т ова ри ство є власником:
- майна, переданого йому учасниками у власність як вклад до статутного
капіталу;
- продукції, виробленої в результаті господарської діяльності;
- одерж аних доходів;
- інш ого майна, набутого на підставах, що не заборонені законом.
4.2. М айно Товариства складаю ть основні ф онди і оборотні кошти, а також інші
цінності та активи, вартість яких відображена в сам остійном у балансі Товариства.
4.3. Ризик ви падкової загибелі чи пош кодж ення майна, переданого Товариству
у власність несе Товариство, якщо інше не встановлено договором. Ризик
випадкової загибелі
чи
пош кодження
майна,
переданого Товариству
у
користування, покладається на власника майна, якщ о інше не встановлено
договором.

Б. СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ.
4.4. Для забезпечення діяльності Товариства, за рахунок вкладів його
учасників, створю ється Статутний капітал Товариства в розмірі 2 000 грн. (дві
тисячі гривень 00 коп.).
4.5. Частка
Учасника Скалько Світлани Л еонідівни в статутному капіталі
Товариства станови ть 100(сто)% .
4.6.
На
момент затвердж ення
цієї редакції Статуту
статутний
капітал
сф ормовано в повному обсязі.
4.7. Статутний капітал може збільш уватися за рахунок додаткових вкладів
учасників.
Будь-яке
наступне збільш ення
Статутного
капіталу
може бути
здійснено тільки після внесення повністю всіма учасниками своїх вкладів. Рішення
товариства про збільш ення розміру статутного капіталу набирає чинності з дня
держ авної реєстрації змін в Статуті.
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4.8. Вкладом (в тому числі, додатковим ) можуть бути:
- грош ові кошти в національній та іноземній валюті.
- цінні п а п е р и ;'
- будинки, споруди, обладнання та інші речі (матеріальні цінності);
- земельні ділянки відповідно до Земельного кодексу України;- права користування водою та іншими природними ресурсами, а тако>
будинками, спорудами та обладнанням;
- інші майнові права, в тому числі на інтелектуальну власність;
- інші відчуж увані права, що мають грош ову оцінку, якщ о інше не встановлено
законом.
Грош ова оцінка вкладу здійсню ється за згодою учасників, а у випадках,
встановлених законом, вона підлягає незалеж ній експертній перевірці,
4.9. Д одаткові вклади здійсню ю ться після набрання чинності рішення загальних
зборів учасників. Грошові вклади вносяться в касу товариства з наступним
внесенням їх відповідальною особою товариства на поточний рахунок товариства.
Учасник отрим ує довідку про внесення грош ового вкладу. Майнові та немайнові
вклади
передаю ться
шляхом
оф ормлення
акту
прийому-передачі
у двох
примірниках, один з яких передається учаснику, що здійснив вклад.
4.10. Зменш ення Статутного капіталу допускається після повідомлення в
порядку, встановленом у законом, усіх кредиторів товариства. У цьому разі
кредитори маю ть право вимагати дострокового припинення або виконання
відповідних зобов'язань товариства та відш кодування їм збитків.
Рішення
товариства про зменш ення розміру статутного капіталу набирає чинності не раніш
як через 3 місяці після держ авної реєстрації і публікації про це у встановленому
порядку.
4.11. Якщ о після закінчення другого чи кож ного наступного ф інансового року
вартість чистих активів товариства виявиться менш ою від статутного капіталу,
товариство зобов'язане оголосити про зменш ення свого статутного капіталу і
зареєструвати відповідні зміні до статуту в установленому порядку, якщо учасники
не прийняли ріш ення про внесення додаткових вкладів. В разі, якщо вартість
чистих активів товариства стає меншою від визначеного законом мінімального
розміру статутного капіталу, товариство підлягає ліквідації.

В. РЕЗЕРВНИЙ ФОНД ТА ІНШІ ФОНДИ.
4.12. В Т овари стві створю ється резервний ф онд в розмірі, що визначається
Загальними зборами учасників, але не менш, як 25 відсотків статутного капіталу.
Ф ормування резервного ф онду здійсню ється шляхом щ орічних відрахувань до
досягнення ним встановленого розміру. Щ орічні відрахування в резервний фонд
складаю ть не менш е 5 відсотків від суми чистого прибутку.
4.13. За ріш енням загальних зборів учасників можуть створю ватись інші фонди.
4.14. П орядок використання фондів Товариства визначається загальними
зборами учасників.

Г. ПРИБУТОК.
4.15. П орядок ф ормування та розподілу прибутку Товариства визначається
законодавством України та ріш еннями Загальних зборів учасників.
4.16. Частина прибутку, яка виділена на виплату дивідендів, розподіляється між
учасникам и, пропорційно їх часткам у С татутному капіталі в п о р я д к у і на умовах,
Передбачених ріш енням Загальних зборів учасників.

5. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ УЧАСНИКІВ
5.1. Учасник має право:
5.1.1. Брати участь в управлінні Товариством особисто або через свого
представника, зам інити свого представника в будь-який час, повідомивш и про це
інших учасників.
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5.1.2. П ередавати свої повноваження на Загальних зборах учасників інш ому
учаснику чи його представнику, брати участь в прийнятті рішень заочно (методом
опитування).
5.1.3. Вимагати розгляду питань на Загальних зборах учасників, при умові, що
такі питання були поставлені ним не пізніше, ніж за 25 днів до початку зборів,
вимагати скликання позачергових зборів при умові, якщ о учасник володіє більш е
як 10 відсотками голосів.
5.1.4. Вимагати надання йому протоколів Загальних зборів учасників в будьякий час та одерж увати з них посвідчені витяги.
5.1.5. Вимагати від Ревізійної комісії перевірки діяльності виконавчого органу.
5.1.6. Звертатися в суд із заявою про визнання недійсним рішень Загальних
зборів учасників, прийнятих з поруш енням законодавства України чи цього
Статуту, при умові, що такі рішення були прийняті за відсутності учасника (його
представника), чи він (його представник) був навмисно введений в оману
відносно сутності ріш ення, чи залиш ився при винесенні ріш ення в меншості.
5.1.7. О держ увати (не пізніше ніж через три дні після подання письмового
запиту Генеральном у директору чи Голові товариства) повну інф ормацію про
діяльність Товари ства, в тому числі знайомитись з даними бухгалтерського обліку,
звітності та інш ої докум ентації, при цьому в обов'язковом у порядку учаснику за
його проханням надається така документація перед кожними Загальними зборами
учасників, а також при зверненні в суд.
5.1.8. Брати участь у розподілі прибутку Товариства і одерж увати його частину
(дивіденди), пропорційну своїй частці в Статутному капіталі з урахуванням того,
що право на отримання дивідендів мають особи, які є учасникам и Товариства на
початок строку виплати дивідендів.
5.1.9. На пропорційну його частці в Статутному капіталі кількість голосів при
голосуванні на Загальних зборах учасників.
5.1.10. Здійснити відчуження частки (її частини) у статутному капіталі
Товариства, дотри м ую чись вимог законодавства та цього Статуту.
5.1.11. Вийти з Товариства, в тому числі шляхом відсТуплення своєї частки, з
дотриманням встановленого порядку.
5.2. У часник товариства користується і інш ими правами, що визначені
законодавством України, цим Статутом або окремими ріш еннями Загальних зборів
учасників.

5.3. Учасники Товариства зобов'язані:
5.3.1.
Д отр им увати сь
положень
цього
Статуту,
своєчасно
та
сумлінно
виконувати ріш ення Загальних зборів учасників та здійсню вати прийняті на себе
зобов'язання перед Товариством.
5.3.2. Здійснити вклади в порядку, в строки та засобами, що передбачені
Статутом та ріш еннями Загальних зборів учасників.
5.3.3. П риймати участь в Загальних зборах учасників (в тому числі позачергових) безпосередньо або через представника. При наявності поважних
причин для відсутності на зборах надати Голові товариства в будь-який час до
початку зборів повідомлення про причину відсутності, а в строк, що не перевищ ує
5 (п'яти) днів після їх проведення, надати докум енти, що підтвердж ую ть ці
причини.
5.3.4.
П овідомити
свою думку
по
питаннях
та
проектах
рішень,
що
розглядаю ться учасниками заочно (методом опитування) в семиденний стр ок або
в строк, що встановлений тим, хто проводить опитування, надавати матеріали, які
використовую ть на Загальних зборах учасників (в виступах учасників і т.п.) для
занесення в книгу протоколів,
5.3.5. При виході з Товариства надати в строк, що не менше трьох місяців до
дати виходу, Голові товариства або Генеральному ди ректору (за відсутності
Голови) нотаріально посвідчену заяву про це. При намірі відступити частку (їі
частину) третій особі подати Голові товариства або Генеральном у директору (за
відсутності Голови) письмову заяву про це. Здійсню вати відчуження частки (її
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частини) третій особі лиш е після отримання письмової згоди на це від усіх інших
учасників або (при відсутності заперечень зі сторони інш их учасників) після
закінчення місячного строку з дня подання заяви про намір відчуження.
5.3.6.
Не розголош увати комерційну таєм ницю та конф іденційну інф ормацію
щодо діяльності Товариства та всіляко сприяти збереж енню комерційних таємниць
та конф іденційної інформації.

6. ПОРЯДОК ВІДСТУПЛЕННЯ (ВІДЧУЖЕННЯ) ЧАСТОК У СТАТУТНОМУ
КАПІТАЛІ
6.1. У часн и к має право продати чи іншим чином відступити свою частку (її
частину) у статутном у капіталі одному або кільком учасникам Товариства. Згода
Товариства або інш их учасників на здійснення такої угоди не потрібна.
6.2. Відчуж ення учасником Товариства своєї частки (її частини) третім особам
можливе за наявності згоди всіх учасників Товариства або за відсутності
заперечень щ одо такого відчуження зі сторони всіх учасників Товариства.
Учасники Товари ства користую ться переваж ним правом купівлі частки (її частини)
учасника пропорційно до розмірів своїх часток. Купівля здійсню ється за ціною та
на інш их умовах, на яких частка (її частина) пропонувалася для продаж у третім
особам. Якщ о учасники Товариства не скористаю ться своїм переваж ним правом
протягом місяця з дня повідомлення про намір учасника продати частку (її
частину), частка (її частина) учасника може бути відчуж ена третій особі. Частка
учасника Товари ства може бути відчужена до повної її оплати тільки в тій частині,
в якій вже оплачена.
Відчуж ення Учасником Товариства своєї частки (частини частки) іншим
способом, ніж продаж , третім особам не допускається.
6.3. Т ова ри ство має переваж не право на придбання частки (частини частки),
що пропонується до продаж у учасником, якщ о інші учасники Товариства не
використали своє переваж не право купівлі частки (частини частки).
6.4. У разі придбання частки (її частини) учасника самим Товариством воно
зобов'язане реалізувати її іншим учасникам або третім особам протягом року, або
зменш ити свій статутний капітал. Протягом цього періоду розподіл прибутку, а
також голосування і визначення правомочності Загальних зборів учасників
відбувається без урахування частки, придбаної Товариством.
6.5. У часник Товариства, який має намір продати свою частку (частину частки)
третій особі, зобов'язаний письмово сповістити про це інш их учасників Товариства
і саме Т ова ри ство з зазначенням ціни й інших умов продажу. Повідомлення
учасникам спрям овую ться через Товариство. У випадку якщ о учасники Товариства
і (або) Товари ство не скористаю ться переваж ним правом покупки всієї частки
(частини частки), запропонованої для продажу, протягом місяця з дня
такого
повідомлення, частка (частина частки) може бути продана третій особі по ціні і на
умовах, повідом лених Товариству і його учасникам. Поступка зазначеного
переваж ного права не допускається.
6.6. Поступка частки (частини частки) у статутном у капіталі Товариства
повинна бути зроблена в простій письмовій формі.
6.7. При переході частки (її частини) третій особі до неї одночасно переходять
всі права і обов'язки, що належали учаснику, який уступив частку (її частину).
Момент переходу прав та обов'язків визначається датою дер ж авн о ї реєстрації змін.
6.8. У випадку ліквідації (смерті) учасника Товариства, перехід частки у
статутному капіталі Товариства до правонаступника (спадкоємця) відбувається без
згоди інш их учасників товариства.
(

7. ПОРЯДОК ВСТУПУ, ВИКЛЮЧЕННЯ ТА ВИХОДУ З ТОВАРИСТВА
7.1.
Вступ до товариства можливий шляхом відступлення часток у статутному
капіталі від учасника до третіх осіб в порядку, встановленим розділом 6 цього
Статуту, або шляхом внесення вкладу до статутного капіталу, але тільки після
прийняття Загальними зборами учасників ріш ення про прийняття до Товариства
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нового учасника та про збільш ення Статутного капіталу Товариства відповідно до
п. 8.4. даного статуту. Рішення про прийняття до Товариства нового учасника
Загальні збори приймаю ть простою більш істю голосів.
7.2 Учасник, який систематично не виконує, або не належ ним чином виконує
обов'язки, чи переш кодж ає своїми діями досягненню мети Товариства може бути
виклю чений з Товариства якщ о за це проголосую ть учасники, що у своїй
сукупності володію ть більш як 50 відсотками голосів. При цьому учасник (його
представник) в голосуванні участі не бере. Під невиконанням та неналежним
виконанням
обов'язків
учасника
розуміється
невиконання
або
невчасне
(неналежне) виконання рішень Загальних зборів учасників, відсутність на
Загальних зборах учасників без поваж них причин два рази підряд, недотримання
положень цього Статуту та законодавства України в частині прав та обов'язків
учасників
господарських товариств,
розголош ення
та/або
використання
у
особистих цілях конф іденційної інф ормації та інф ормації, що становить комерційну
таєм ницю Товари ства, заподіяння майнової та нем айнової шкоди Товариству.
7.3. Учасн и к має право вийти з Товариства, повідомивш и Товариство про свій
вихід не пізніш е ніж за три місяці до виходу шляхом подання Голові товариства
або Д и р екц ії (за відсутності Голови) нотаріально посвідченої заяви.
7.4. Учасник, який виходить із Товариства, або якого було виклю чено з
Товариства, має право одержати вартість частини майна, пропорційну його частці
у Статутном у капіталі. За дом овленістю між учасником та Товариством виплата
вартості частини майна може бути замінена передачею майна в натурі. Якщо
вклад до статутного капіталу був здійснений шляхом передачі права користування
майном, відповідне майно повертається учасникові без виплати винагороди.
Визначення
вартості майна здійсню ється
на дату виходу або на дату
виклю чення учасника. Д атою виходу учасника вваж ається дата, що вказана в
заяві (при дотри м анні умови п. 5.3.5 цього Статуту); датою виключення
вваж ається
дата
прийняття
Загальними
зборами
учасників
рішення
про
виклю чення учасника. Виплата проводиться після затвердж ення звіту за рік, в
якому він вийш ов або був виклю чений з Товариства, і в строк до 12 місяців з дня
виходу (виклю чення).
7.5. Спори, що виникаю ть у зв'язку з виходом учасника із Товариства, у тому
числі спори щ одо порядку визначення частки у статутном у капіталі, її розміру і
строків виплати, виріш ую ться судом.
7.6. Учасник, який вибув з Товариства, має право на належ ну йому частину
прибутку, що одерж ана Товариством в поточному році до моменту вибуття
учасника з Товариства.

8. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВОМ ТА ЇХ ПОСАДОВІ ОСОБИ.
А. ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ УЧАСНИКІВ.
8.1. Вищ им органом Товариства є Загальні збори його учасників (далі - Загальні
збори учасників). Загальні збори учасників складаю ться з учасників Товариства
безпосередньо чи з представників учасників. Роботою Загальних зборів учасників
керує Голова товариства, якому в цей період належ ать всі повноваж ення Голови
зборів.
8.2. Загальні збори учасників скликаю ться Головою товариства не рідше одного
разу на рік.
Учасники, що володію ть у сукупності більш як 20 відсотками голосів, мають
право вимагати від Голови товариства скликання позачергових Загальних зборів
учасників у будь-який час і з будь-якого приводу, що стосується діяльності
Товариства.
Загальні збори учасників повинні скликатися також на вимогу Дирекції.
8.3. До ком петенції Загальних зборів учасників відносяться:
8.3.1.
Визначення основних напрямків діяльності Товари ства, затвердж ення
його планів і звітів про їх виконання.
12

8.3.2. Внесення змін до Статуту, в тому числі зміна розміру його статутного
капіталу.
8.3.3. П ризначення та звільнення Генерального директора.
8.3.4. В и значення форм контролю за діяльністю Генерального директора,
визначення повноваж ень відповідних контрольних органів та їх створення, в т.ч.
обрання та відкликання членів Ревізійної комісії.
8.3.5. Затвердж ення річних звітів (результатів діяльності) та бухгалтерських
балансів, розподілу прибутку, порядку і строку виплати дивідендів, способу та
порядку покриття збитків Товариства.
8.3.6. Виріш ення питань про придбання Товариством частки учасника.
8.3.7. Виклю чення учасника із Товариства.
8.3.8. П рийняття рішення про ліквідацію Товариства, призначення ліквідаційної
комісії, затвердж ення ліквідаційного балансу.
8.3.9. Ухвалення рішення щодо розподілу чистого прибутку Товариства між
Учасниками Товариства
8.3.10. Затвердж ення звітів і висновків Ревізійної комісії.
8.3.11. С творення, реорганізація та ліквідація дочірніх підприємств, філій та
представництв, затвердж ення їх статутів та положень.
8.3.12.
П рийняття
ріш ення
про
участь
у
господарських
товариствах,
об'єднаннях, спільних підприємствах.
8.3.13.
Винесення
рішень
про
притягнення
до
відповідальності
вищих
посадових осіб органів управління Товариства.
8.3.14. О брання та відкликання Голови товариства.
8.3.15.
Встановлення
розміру, форми та порядку внесення учасниками
додаткових вкладів.
8.3.16. У хвалення рішень щодо розміщ ення Товариством облігацій та інших
емісійних цінних паперів.
8.3.17 Затвердж ення, внесення змін та доповнень у докум енти, що регулю ють
внутріш ню д іяльн ість Товариства (внутріш ніх докум ентів Товариства).
8.3.18.
П ризначення
аудиторської перевірки,
затвердж ення
аудитора
й
визначення розміру оплати його послуг.
8.3.19. П рийняття рішення щодо голосування представника товариства під час
зборів учасників інш их ю ридичних осіб, учасником яких є Товариство.
8.3.20. Ухвалення рішень щодо використання прав, які надаю ться акціями
(частками
в статутном у
капіталі)
господарських товариств,
що
належать
Товариству.
8.3.21. Ухвалення рішень щодо вексельних угод (у тому числі про видачу
Товариством
векселів, здійснення
на них передавальних
написів,
авалів,
платежів).
8.3.22.
П опереднє ухвалення рішень про укладання Товариством
угод,
пов'язаних з придбанням, відчуженням й мож ливістю відчуж ення акцій (часток у
статутному
капіталі)
господарських
товариств,
що
належ ать
Товариству,
незалеж но від суми угоди.
8.4. Ріш ення Загальних зборів учасників приймаю ться простою більш істю від
числа присутніх на зборах, крім питань, що вказані в п. 8.5., 8.6.
8.5. З питань, зазначених у п. п. 8.3.1., 8.3.2., 8.3.7., 8.3.8. цього Статуту,
рішення вваж ається прийнятим, якщо за нього проголосую ть учасники, що
володію ть у сукупності більш як 50 відсотками загальної кількості голосів
учасників.
8.6. Ріш ення з питань, зазначених у п. п. 8.3.19. - 8.3.22. цього Статуту,
приймаю ться одностайно всіма учасниками Товариства.
8.7. У ч асник не має права голосу при виріш енні Загальними зборами учасників
питань щ одо вчинення з ним правочину та щодо спору між ним і Товариством.
8.8. П орядок денний Загальних зборів учасників повідомляється кожному
учаснику, в усній або письмовій формі, Головою товариства не пізніше, ніж за 30
днів до початку зборів. Учасники товариства вправі вимагати розгляду питання на
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Загальних зборах учасників за умови, що воно було ним поставлено не пізніше як
за 14 днів до початку Загальних зборів.
Загальні збори учасників мають право приймати ріш ення з питань не
вклю чених в порядок денний тільки за згодою всіх учасників, присутніх на
зборах.
8.9. Загальні збори учасників вважаються правомочними, якщ о на них присутні
учасники чи їх представники, що володію ть у сукупності більш як 60 відсотками
загальної кількості голосів.
8.10. Ріш ення методом опитування може бути прийняте з будь-якого питання,
що віднесено цим Статутом до компетенції Загальних зборів учасників у випадку,
коли прийняття такого рішення обумовлено інтересами Товариства в цілому і має
бути терміновим . В цьому разі проект рішення або питання для голосування
розсилається Головою товариства або учасниками, що володію ть не менш як 20
відсотками голосів (у випадку відмови Голови товариства або його ф ізичної
нездатності),
всім
учасникам
засобами
пош тового,
ф аксим ільного
або
електронного зв'язку. Відповіді учасників приймаю ться протягом 7 (семи) днів або
протягом строку, вказаного у повідомленні. На підставі отриманих відповідей
ініціатором
опитування
оф ормлю ється
протокол
опитування,
обов'язковими
додаткам и
до
якого
виступаю ть
надані
відповіді.
Протоколи
опитування
зберігаю ться
разом
з
протоколами
Загальних
зборів
учасників.
Рішення
вваж ається прийнятим за тими ж нормами щодо кількості голосів, що і відповідні
рішення Загальни х зборів учасників. Протягом 10 днів з моменту одерж ання
повідомлення від останнього учасника (в межах встановленого строку для
відповіді) всі учасники повинні бути проінф ормовані ініціатором опитування про
прийняте ріш ення шляхом направлення засобами пош тового, ф аксим ільного або
електронного зв'язку копії протоколу опитування.

Б. ГОЛОВА ТОВАРИСТВА.
8.11. Голова товариства обирається із числа учасників Товариства на Загальних
зборах
учасників
відкритим
голосуванням.
Голова то вари ства
наділяється
наступними повноваж еннями:
8.11.1. Готує питання і в попередньому порядку проводить консультації з
учасниками Т овари ства по їх вклю ченню до порядку денного Загальних зборів
учасників.
8.11.2. Заб езпечує розсилання порядку денного учасникам Товариства.
8.11.3. С кликає чергові та позачергові Загальні збори учасників або забезпечує
прийняття ріш ення методом опитування.
8.11.4. Заб езпечує ведення і підписує протоколи Загальних зборів учасників
товариства, а також видачу і посвідчення витягів з протоколів на вимогу
учасників.
8.11.5. Головує під час проведення Загальних зборів учасників, забезпечує
доведення ріш ень Загальних зборів учасників до Генерального директора,
Ревізійної комісії, учасників, що не брали участі в зборах з поваж них причин.
8.11.6. Заб езпечує збереж ення установчих докум ентів Товариства, якщо
Загальними зборами, учасників не визначено для цього інш ого органу (посадової
особи) або не встановлено іншого способу їх збереж ення (банківський сейф,
адвокатська контора і т.п.).
8.11.7. П рийм ає та ф іксує в книзі обліку заяви від учасників Товариства,
Генерального директора, Голови та членів Ревізійної комісії. За змістом прийнятих
заяв приймає ріш ення про спосіб їх задоволення, виходячи з положень цього
Статуту та норм законодавства України.

В. ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН ТОВАРИСТВА (ДИРЕКЦІЯ)
8.12.
Для
керівництва
поточною
колегіальний виконавчий орган.

діяльністю
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товариства

утворю ється

8.13.
Виконавчим
органом
товариства
є Д ирекція,
яка
складається
з
Генерального директора та членів Д ирекц ії (вклю чаю чи перш ого заступника
директора,
який
за
відсутності
Генерального
директора
виконує
його
повноваж ення).
8.14. С клад Д и р екц ії затвердж ується Загальними зборами учасників за
поданням Генерального директора, але не менш е 3 (трьох) осіб.
8.15. Д ирекція діє на підставі положення, що затвердж ується Загальними
зборами учасників.
8.16. Затвердж ення на посаді та відкликання з посади членів Д ирекції
здійсню ється
Загальними
зборами
учасників
за
поданням
Генерального
директора.
8.17. До ком петенції Д ир екц ії відноситься виріш ення всіх питань керівництва
діяльністю товариства, окрім питань, віднесених до компетенції Загальних зборів
учасників та Генерального директора.
8.18. Засідання Д ирекц ії вваж ається правомочним, якщ о в ньому беруть участь
не менш 2/3 її членів.
Ріш ення Д и р е кц ії приймаю ться простою більш істю голосів членів Дирекції, які
беруть участь у її засіданні.
Під час голосування Генеральний Д иректор та кожен із членів Д ир екц ії мають
один голос. У разі, якщ о голоси розділилися порівну, голос Генерального
Д иректора (а в разі його відсутності, голос Перш ого заступника) є виріш альним.

Г. ГЕНЕРАЛЬНИЙ ДИРЕКТОР
8.19. Генеральний директор Товариства (далі - Генеральний директор) очолює
виконавчий
орган
Товариства
(Дирекцію ).
Він
керує
поточною
роботою
Т овариства та несе персональну відповідальність за виконання покладених на
Т овариство завдань, виходячи з ниж чеподаного обсягу повноваж ень, який не є
вичерпним, але не може включати повноваж ень, що віднесені до компетенції
Загальних зборів учасників, Голови товариства, Ревізійної комісії без спеціального
рішення Загальни х зборів учасників, закріпленого протоколом, про передачу
таких повноваж ень.
8.20. К омпетенція Генерального директора:
8.20.1. Забезпечує реалізацію рішень Загальних Зборів учасників.
8.20.2. Встановлю є ціни на продукцію (послуги) Товариства.
8.20.3. Здійсню є облік та внутріш ній контроль за господарською діяльністю
Товариства, подає Голові товариства звіт про свою роботу для винесення його на
розгляд Загальни х зборів учасників.
8.20.4. Затвердж ує положення про оплату праці працівників Товариства та
надбавок до посадових окладів, про встановлення показників, розмірів та строків
премію вання працівників Товариства.
8.20.5. Виріш ує питання поточної роботи філій та представництв.
8.20.6. Видає накази та розпорядж ення з питань, які входять в його
компетенцію.
8.20.7. Розпорядж ається майном та коштами Товариства в межах, визначених
цим С татутом та ріш еннями Загальних зборів, представляє Товариство у
відносинах з будь-якими українськими та іноземними ю ридичними та фізичними
особами.
8.20.8. П редставляє для погодж ення Загальним зборам учасників штатний
розклад, проекти кош торису адм іністративно-господарських витрат та затвердж ує
їх після цього.
8 .2 0 .9 .П ризначає
своїх
заступників,
керівників
філій
та
представництв
Товариства в Україні та за кордоном, інш их посадових осіб Товариства, укладає
трудові договори (контракти) з працівниками Товариства, звільняє їх, заохочує
працівників, що відзначилися, накладає дисциплінарні стягнення.
8.20.10. Н адає Голові товариства пропозиції по порядку ф ормування та
розподілу резервного (страхового) та інш их фондів.
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8.20.11.
Під час зборів учасників інших ю ридичних осіб, учасником яких є
Т овариство,
представляє
Товариство,
голосуючи
відповідно
до
рішення,
прийнятого Загальними зборами учасників Товариства.
8.21. Генеральний директор не може бути одночасно Головою товариства.
8.22. Генеральний директор діє від імені Товариства без доручення.

Г. РЕВІЗІЙНА КОМІСІЯ.
8.25. Контроль за діяльністю Д ирекц ії здійсню ється Ревізійною комісією, яка
призначається Загальними зборами. Генеральний ди ректор не може бути членом
Ревізійної ком ісії і не має права втручатись в діяльність Ревізійної комісії, а також
переш кодж ати її роботі.
8.26. Перевірка діяльності Д ирекц ії проводиться Ревізійною комісією:
- за доручен ням Загальних зборів учасників;
- з власної ініціативи;
- на вимогу учасника Товариства.
8.27. Ревізійна комісія має право вимагати від директора та інш их посадових
осіб Товари ства надавати їй всі необхідні матеріали, бухгалтерські чи
інші
документи. Ревізійна комісія направляє результати проведених перевірок (у формі
письмового звіту) Загальним зборам учасників чи Голові товариства.
8.28. Ревізійна комісія складає висновки по річних звітах та балансах
Товариства, без висновків Ревізійної комісії баланс Товариства не підлягає
затвердж енню Загальними зборами учасників.
8.29. Ревізійна комісія проводить ревізію ф інансово-господар ської діяльності
Товариства не рідше одного разу на рік та зобов'язана вимагати скликання
Загальних зборів учасників як через Голову товариства так і безпосередньо, якщо
виникла загроза
істотним інтересам Товариства чи виявлені зловж ивання
посадових осіб Товариства. Ревізійна комісія не повинна поруш увати нормальний
режим роботи Товариства. Ревізійна комісія має право аналізувати діяльність
підприємств, заснованих Товариством, проводити ревізії ф інансово-господарської
діяльності, вносити пропозиції Загальним зборам учасників. Склад ревізійної
комісії може зміню ватись рішенням Загальних зборів учасників товариства
протягом звітного періоду.

9. ФІНАНСОВА ТА ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ
9.1. Това р и ство самостійно обирає шляхи досягнення статутної мети, здійсню є
виробничо-господарське та ф інансове планування своєї діяльності, встановлю є
форми та розміри оплати праці працівників.
9.2. Това р и ство має право займатись будь - якими видами діяльності, що не
заборонені дію чим законодавством України.
9.3. Грош ові кош ти Товариства зберігаю ться на поточному та інших рахунках в
банківських
установах.
Касові
та
розрахункові
операц ії
проводяться
у
відповідності з встановленими правилами.
9.4. П ерерахування та видача грош ових коштів з рахунку та каси Товариства
проводиться по розпорядж енням, які підписані
Генеральним директором (або
іншою особою , що користується правом перш ого підпису на банківських
документах). Якщ о в штаті Товариства є особи, яким надано право другого
підпису (головний бухгалтер та його заступник), то такі розпорядж ення повинні
містити два підписи.
9.5. Право підпису зовніш ньоекономічних правочинів (контрактів) мають
Генеральний ди ректор та уповноваж ені для цього спеціальною довіреністю особи.
9.6. Векселі та інші грошові зобов'язання, які видаю ться Товариством,
підписую ться директором та інш ою особою, яка має право другого підпису (при
наявності в штаті).
9.7. Това р и ство має право використовувати банківські кредити на цілі
виробничого та соціального розвитку. Всі питання, пов'язані з кредитуванням
Товариства виріш ую ться в кредитних установах. Право підписання кредитних
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правочинів належ ить Генеральному директору. Інші особи можуть підписувати
кредитні правочини тільки на підставі спеціальної довіреності.
9.8. Т ова ри ство має право вести спільну господарську діяльність з іншими
то вариствам и, підприємствами та організаціями всіх ф орм власності шляхом
добр овільного об'єднання на підставі відповідних правочинів.
9.9. Т ова ри ство веде бухгалтерський, статистичний облік та звітність в порядку
визначеному чинним 'законодавством України.
9.10. Това р и ство реалізує свою продукцію , продукцію інш их виробників,
роботи, послуги за цінами та тариф ам и, встановленими самостійно чи на
договірній основі, а в випадках, передбачених чинним законодавством України, за
регульованими цінами.

10. ОРГАНІЗАЦІЯ ПРАЦІ, ї ї ОПЛАТА ТА СОЦІАЛЬНИЙ РОЗВИТОК
10.1 Усі гром адяни, які своєю працею беруть участь в діяльності Товариства на
основі трудового договору (контракту), а також інш их форм, що регулю ю ть
трудові відносини, становлять трудовий колектив Товариства.
10.2. Това ри ство самостійно визначає ф орми, системи та розміри оплати праці.
Ш татний розклад товариства не підлягає реєстрації в ф інансових органах.
10.3. О бм еж ення доплат, сумісництва проф есій та посад для працівників
Товариства не встановлю ється.
10.4.
П рацівники
Товариства
підлягаю ть
соціальном у
страхуванню
та
соціальном у забезпеченню в порядку, передбаченом у чинним законодавством.
10.5. Това ри ство має право подавати матеріальну доп о м огу своїм працівникам,
видавати безпроцентні позики на будівництво житла та інші потреби за рішенням
Генерального директора.

11. ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ
11.1. Зовніш ньоеконом ічну діяльність Товариства здійсню є на підставі Закону
України "Про зовніш ньоеконом ічну діяльність", між народних договорів та інших
нормативних актів.
11.2. Т ова ри ство здійсню є зовніш ньоеконом ічну діяльність на основі валю тної
самоокупності та самоф інансування.
11.3. Това ри ство має право безпосереднього здійснення експортно-імпортних
операцій, керую чись при цьому чинним законодавством України.
11.4. Товари ство може самостійно здійсню вати зовніш ньоеконом ічну діяльність
у вигляді:
11.4.1.Встановлю вати прямі зв'язки з ю ридичними і ф ізичними особами інших
країн, безпосередньо укладати договори з закордонними партнерами.
11.4.2. П роводити експортно-імпортні операції у відповідності з чинним
законодавством України.
11.4.3. Брати участь в діяльності між народних асоціацій, консорціумів, у
закордонних торгах, виставках-продаж ах, конкурсах, ярмарках, аукціонах та т.п.
11.4.4. Н аправляти на стаж ування (роботу) в зарубіж ні ф ірми своїх спеціалістів.
11.4.5. Забезпечувати маркетинг, консультації в області зовніш ньоекономічних
зв'язків підприєм ствам , організаціям та приватним особам.
11.4.6. Вести рекламну діяльність, як в Україні, так і за кордоном.
11.4.7. П редставляти, по дом овленості, інтереси різних іноземних організацій,
фірм, компаній, як в країні, так і за кордоном, виступати їх д и с тр и б 'ю то р о м на
внутріш ньому та зовніш ньом у ринках.
11.4.8. Здійсню вати працевлаш тування громадян за кордоном.
11.5.
Виручка
в іноземній
валюті,
одерж ана
в результаті
ф інансовогосподарської діяльності, використовується Товариством самостійно згідно з
чинним законодавством України.
11.6.
Т ова ри ство
забезпечує
еф ективність
своєї
зовніш ньоекон ом ічної
діяльності та раціональне використання валю тних коштів.
17

*

12. ПРИПИНЕННЯ ТОВАРИСТВА
12.1. Това р и ство припиняється в результаті тих видів реорганізації, що
супроводж ую ться переданням всього свого майна, прав та обов'язків іншим
ю ридичним
особам
правонаступникам
(злиття,
приєднання,
поділу,
перетворення) або в результаті ліквідації. П еретворенням Товариства є зміна його
ор ган ізац ій но-пр авової форми. Товариство може бути перетворене в акціонерне
товариство чи у виробничий кооператив При виділенні з Товариства іншої
ю ридичної особи (правонаступника в частині його майна, прав та обов'язків)
припинення Товариства не відбувається.
12.2. Ріш ення про-припинення Товариства можуть прийняти: Загальні збори або
суд
(на
підставах,
визначених
законодавством
України).
Рішенням
про
припинення Товариства визначаю ться склад комісії з припинення Товариства
(ліквідаційної комісії), а також строки і порядок такого припинення.
12.3. Орган, що прийняв рішення про припинення Товариства зобов'язаний
негайно письмово повідомити про це орган дер ж авної реєстрації і погодити з ним
склад комісії з припинення Товариства (ліквідаційної комісії), яка після такого
погодж ення вваж ається призначеною і приступає до виконання своїх ф ункцій,
визначених законодавством України. З моменту призначення комісії до неї
переходять
повноваж ення
щодо управління
справами
Товариства.
Комісія
виступає в суді від імені Товариства.
12.4.
П орядок
припинення
Товариства
в
процесі
відновлення
його
платоспромож ності або банкрутства встановлю ється законом.
12.5. Комісія з припинення Товариства поміщ ає в законодавчо визначених
друкованих засобах масової інф ормації повідомлення про припинення Товариства
та про порядок і строк заявлення кредиторами вимог до нього. Цей строк не може
становити менш е двох місяців з дня публікації повідомлення про припинення
Товариства.
12.6. Комісія вж иває усіх можливих заходів щ одо виявлення кредиторів, а
також письмово повідомляє їх про припинення Товариства.
12.7. Після закінчення строку для пред'явлення вимог кредиторами та
задоволення чи відхилення цих вимог комісія з припинення Товариства складає
передавальний
акт
(у
разі
злиття,
приєднання
або
перетворення)
або
розподільчий баланс (у разі поділу) або проміж ний ліквідаційний баланс ( у разі
ліквідації). П ередавальний акт і розподільчий баланс маю ть містити положення
про п равонаступництво щодо всіх зобов'язань Товариства, стосовно всіх його
кредиторів та борж ників.
П ередавальний акт, розподільчий баланс та проміж ний ліквідаційний баланс
підлягаю ть затвер дж ен ню Загальними зборами.
12.8. Виплата грош ових сум кредиторам Товариства провадиться у порядку
черговості,
встановленої законодавством
України.
В разі
недостатності
у
Товариства грош ових коштів для задоволення вимог кредиторів ліквідаційна
комісія здій сню є продаж майна Товариства.
12.9. Після заверш ення розрахунків з кредиторами ліквідаційна комісія складає
ліквідаційний баланс, який затвердж ується Загальними зборами.
12.10. Майно Товариства, що залиш илося після задоволення вимог кредиторів,
передається його учасникам.
12.11. Т ова ри ство є ліквідованим з дня внесення до єдиного держ авного
реєстру запису про його припинення.

13. ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ.
Зміни в статуті Товариства оф ормлю ю ться окремими додаткам и до нього або
шляхом викладення статуту в новій редакції.
Зміни, які сталися в статуті і які вносяться до Єдиного держ авного реєстру,
підлягаю ть держ авній реєстрації в порядку, визначеному законом.
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Товариство зобов'язане протягом 3 робочих днів з дня прийняття ріш ення про
зміни подати необхідні документи для проведення дер ж авної реєстрації змін в
статуті.
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