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1. ЗАГАЛЬШ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. ТОВАРИСТВО 3 ОБМЕЖЕНОЮ В1ДПОВ1ДАЛЬШСТЮ «ЗЕРНО АГРО» (даш по 

тексту “Товариство”) створено на подстав! Цившьного кодексу УкраТни, Господарського кодексу 
УкраТни, Закону Укра’ши «Про товариства з обмеженою та з додатковою вщповщальшстю», та шших 
законодавчих акпв, регулюючих питания створення та д!яльност! господарських товариств, в т.ч. 
товариств з обмеженою вщповщальшстю.

1.2. Товариство створено та д1е на пщстав! цього Статуту, з додержанням умов господарсько'Т 
д1яльност1, встановлених чинним законодавством УкраТни.

1.3. Повне найменування Товариства:
- укратською мовою -  ТОВАРИСТВО 3 ОБМЕЖЕНОЮ ВЩПОВЩАЛЬШСТЮ «ЗЕРНО 

АГРО»
- англтською мовою -  LIMITED LIABILITY COMPANY «ZERNO AGRO»

Скорочене найменування Товариства:
- укратською мовою — ТОВ «ЗЕРНО АГРО»
- англтською мовою — LLC «ZERNO AGRO».

1.4. Мюцезнаходження Товариства:
65016, Одеська область, micto Одеса, вулиця Лггературна, будинок 8, примнцення 6.

2. ПРАВОВИЙ СТАТУС ТОВАРИСТВА
2.1. Товариство набувае статусу юридичноТ особи з моменту його державноТ реестрацп.
2.2. Товариство вщ свого iMeni придбае та здШснюе майнов1 та особист'1 немайнов! права, несе 

обов’язки, веде окремий баланс, може бути позивачем або вщповщачем у судах.
2.3. Товариство мае право у встановленому порядку вщкривати поточш, розрахунковц валютш та 

шоп банк’шсыа рахунки у будь-яких баншвських установах на територп УкраТни та за и межами.
2.4. Товариство мае самостшний баланс, може мати, але не обов'язково, печатку 3i своТм 

найменуванням, може мати додатков1 печатки з цифрами “1”, "2” i mini додатков! печатки, а також 
прост! кругл! печатки та р!зш штампи для секретар!ат1в, канцелярп (загального в!ддщу), управлшь 
справами, адмшютративно-господарських управлшь (вщд!Л1в), управлшь (в!дцшв) кадров, inmHX 
структурних або вщокремлених П1дрозд1л1в Товариства та у шших випадках у в1дповщност! з наказом, 
ршенням або розпорядженням Директора Товариства, комерц!йне та фхрмове найменування, бланки, 
емблему, логотип, товарний знак, торгову марку, iHmi позначення, засоби в1зуально'1 щентифжацн та 
1ншу атрибутику юридично*1 особи.

2.5. Товариство здшснюе свою д1яльн!сть на умовах повного господарського розрахунку, несе 
в1дпов1дальн!сть за результати свое!- господарськоТ дiяльнocтi, за виконання прийнятих на себе 
зобов’язань перед кл1ентами та партнерами по укладеним угодам, перед державним бюджетом та 
установами банк!в, а також перед трудовим колективом згщно з чинним законодавством Укра’ши.

2.6. Для здШснення свое! д!яльносп Товариство мае право, керуючись вимогами ринку, 
самостшно:

2.6.1. Надавати консультац1йн!, орган!зац1йно-методичн! та посередницьк! послуги як натеритор!!’ 
Укршни, так i за и кордоном.

2.6.2. Встановлювати цши на роботи, послуги, визначати po3M ip ком1с1йних та шших винагород 
за зд1йснюван! операцп.

2.6.3. Представляти сво!* !нтереси у в1дносинах з украшськими та шоземними юридичними та 
ф!зичними особами, державними органами.

2.6.4. Купу вата в УкраТш та за кордоном товари, роботи, послуги, призначеш для потреб 
Товариства, у тому чшпп житлов! примщення та буд!вл1, земельн’1 дшянки, вщповщно до чинного 
законодавства УкраТни.

2.6.5. Випускати цшш папери згщно з чинним законодавством УкраТни, а також придбата цшш 
папери як в УкраТш, так i за кордоном.

2.6.6. Учиняти як в УкраТш, так i за кордоном, з юридичними та ф!зичними особами угоди, брата 
участь у торгах, конкурсах, виставках, надавати гаранта, набувата майнов! та немайнов! права та 
приймати зобов’язання у порядку, передбаченому чинним законодавством.

2.6.7. Будувати, набувати, брата, здавати в найм, як в УкраТш, так i за кордоном, необхщне для 
свое’Т д!яльност! будь-яке рухоме та нерухоме майно.
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2.6.8. Самостийно здшснювати зовшшньоеконом^чну д1яльнють.
2.6.9. Створювати в Украли та за кордоном сушсш пщприемства на догов1рних та статутних 

засадах, засновувати та брати участь у пщприемствах, господарських товариствах, створювати i брати 
участь у будь-яких м!жнародних спшках, асощащях, корпоращях, та шших об’еднаннях для 
координацп свое! д1яльност1 тазахисту cboix iHTepeciB.

2.6.10. Направляти у оплачу ваш вщрядження oci6, що виконують роботи по завданню 
Товариства, у тому числ1 не пращвниюв Товариства, як на територш Укра'ши, так i за кордон.

2.6.11. Для виконання робгг залучати пращвникт на догов1рн!й (контрактуй) пщстав!, за 
договорами пщряду.

2.6.12. Використовувати транспорт, примщення, обладнання, шструменти та матер)али 
Учасшшв Товариства та громадян, що залучаються до роботи у Товариство, з вщшкодуванням 
власникам коишв по !-х використанню.

2.6.13. Реал1зовувати у свош д1яльност1 inuii права та нести обов’язки, передбачеш 
законодавством Украши.

2.7. Товариство мае право створювати в Укра'пп та за кордоном доч1рш пщприемства, 
пред ставни цтва, в1дщлення, ф!лп та шил вщокремлеш ni дрозд! л и з правом вщкриття поточних та 
розрахункових рахунюв; над!ляти Тх основними та оборотними коштами за рахунок майна Товариства.

2.8. Доч1рш пщприемства, представництва, вщдшення, фшп та iHmi вщокремлеш пщроздши 
Товариства ддать на пщстав1 Статут!в або положень про них.

2.9. Управлшня доч^ршми пщприемствами, представництвами, В1дцшеннями, фшями та шшими 
вщокремленими пщроздшами здшснюють особи, що призначаються Директором Товариства та дшть 
на п!дстав1 доручень Товариства.

2.10. Товариство не вщповщае по зобов’язанням доч’фшх пщприемств, доч1рн! пщприемства не 
вщповщають по зобов’язанням Товариства.

2.11. Товариство не вщповщае по зобов’язаннях Учасниюв, а Учасники вщповщають по 
зобов’язаннях Товариства у межах свого, обчислювального в грошовому вщношенш, вкладу в 
статутному каштал! Товариства. Учасники товариства, яи не повнютю внесли вклади, несуть солщарну 
вщповщальнють за його зобов’язанням и у межах вартост1 невнесено!* частини вкладу кожного з 
учасниюв.

2.12. Товариство зобов’язано:
2.12.1. ЗдШснювати оплату npani oci6, працюючих по найму, на piBHi не нижче мШмальних 

розм1р1в, встановлених законодавством УкраТни.
2.12.2. Дотримуватись прав та законник iHTepeciB споживач1В, забезпечувати належну якють 

роб!т, послу г.
2.12.3. Одержувати спещальш дозволи (лщензп) на види д1яльнооп, що пщлягають лщензуванню 

у вщповщност1 з чинним законодавством Украши.

3. OCHOBHIЦ1Л1 ТА ВИДИ Д1ЯЛЫЮСТ1 ТОВАРИСТВА
3.1. Основною метою д1яльност! Товариства е отримання на засадах господарського розрахунку 

прибутку вщ проведения Товариством господ арсько! д1яльност! (у тому числ1 зовшшньоеконом1чно!’),
3.2. Для досягнення статутно!’ мети, Товариство мае право здшснювати в порядку, встановленому 

д*1ючим законодавством, на територ!!' Украши та за кордоном таю види д!яльност1:
- складське господарство;
- оптова торпвля зерном, необробленим тютюном, насшням i кормами для тварин;
- вирощування зернових культур (кр!м рису), бобових культур i насшня олшних культур;
- шсляурожайна д1яльнють;
- виробництво, загот1вка, переробка, скупка i реал1защя сшьськогосподарсько!' продукцп i 

продукт!в харчування;
- транспортне оброблення вантаж1в;
- допом1жне обслуговування наземного транспорту;
- шша допом1Жна д1яльнють у сфер1 транспорту;
- бущвництво житлових i нежитлових бущвель, в тому числ! об’ектгв IV i V категорш складност!;
- оргашзащя буд^вництва буд1вель;
- кушвля та продаж власного нерухомого майна;
- знесення нерухомого майна та шших некаштальних споруд;
- надання в оренду й експлуатащю власного чи орендованого нерухомого майна;
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- рекламы! агентства;
- комплексне обслуговування об'ект!в;
- шдготовч! роботы на буд!вельному майданчику;
- штукатуры! роботы;
- надання послуг у сфер! архггектурн i буд!вництва; розроблення мютобуд!вноУ документац!Т; 

проектування об'ект!в архкектурн;
- монтаж инженерных мереж; буд!вннцтво транспортных споруд; шжишрингова д!яльн!сть у сфер! 

буд!вництва; зведення несучих та огороджуючих конструкц!й буд!вель i споруд, буд!вництво та монтаж 
!нженерних i транспортных мереж (для нового буд!вництва, реконструкцп та кап!тального ремонту);

- електромонтажн! роботы; установка столярных вироб!в; покрыття пщлоги та облицювання ст!н; 
маляры! роботы та склшня; покр!вельн! роботы; шип роботы з завершения буд1вництва; mini 
спещал!зоваш буд!вельш роботы, н.вл.у.; вышукувальн! роботы для буд!вныцтва;

- монтаж конструкцШ 30BHimnix !нженерних мереж i систем: водопостачання, каншпзацГУ, 
електропостачання, електроосв!тлення, систем опалення та кондицюнування;

- зд!йснення поточного та кап!тального ремонту житлових та нежитлових буд!вель i прым!щень, 
будов i споруд виробничого та невиробничого призначення;

- пдро!золяцШн! роботы, роботы з установки електропроводки й арматуры, сыстем протипожежноУ 
снгнал!зацп, систем охоронноТ сигналзаци, антен i т.д.;

- д!яльн!сть агент!в по торпвл! нерухом!стю; д!яльн!сть з надання в найм нерухомост!; 
посереднидью послуги по покупцц продажу, надання в найм й оцшц! нерухомого майна;

- надання послуг фшансового л!зингу; надання послуг операц!йного л!зингу; керування 
нерухомютю;

- неспец!ал!зована оптова тори в ля; оптова та роздр!бна торпвля продуктами харчування, напоями 
та сум!жними товарами ycix вид1в; оптова та роздр!бна торг!вля, придбання/реал!зац!я, виробництво' 
буд!вельних матер1ал!в i деталей, столярных вироб1в i дерев’яних, металевих, металопластиковых i 
алюмшевих конструкций, матер!алами для покрыття пщлоги та стш, склом, дзеркалами i т. п.; оптова ! 
роздр!бна торг!вля будь-якими продовольчими i непродовольчими товарами;

- оптова та роздр1бна торпвля нафтопродуктами та паливом; оптова та роздр1бна торпвля 
вщходами та брухтом чорних та кольорових металiB;

- виробництво i торпвля спиртом етиловим, коньячным ! плодовым, алкогольными напоями та 
тютгоновими выробами;

- iMnopT, експорт будь-яких продовольчих та непродовольчих товар!в;
- оргашзащя, проведения семшар!в, курс!в, треншпв, лекщй, конференцШ, «круглых стол!в», 

выставок, концертных програм, ярмарок, презентащй ! т.д.;
- впровадження, ввезення, вивезення голограф!чних захысних елемент!в;
- орган!зац!я власноУ торговоУ мереж!, в!дкриття i д ’шльшсть магазин!в, ф!рмових магазин!в, 

окремых секщй у державному i приватному магазинах i в !нших торговых пщприемствах, торговых 
центр!в, крамниць, ларьк!в, наменв, пав!льйон!в, у тому числ1 торпвля на ринках i з лотюв по реал!зац11 
за догов!рними щнами, ун1версам!в, скупочных пункт!в, товарных поУзд'т, магазин'т-виставок, выставок, 
аптек, аптекарських магазин iB, кюсшв, вих!дних, оптовых, перевалочных баз, прифабричных склад! в 
торговых оргашзацШ i т.п.;

- мийка, пол!рування i буксирування автотранспортных засоб!в; здавання в найм автомобшв i 
!нших транспортных засоб!в; техн!чне обслуговування i ремонт автомобшв та шших транспортных 
засоб1в;

- д!яльн!сть кафе, бар!в i !нших об'екпв сусп!льного харчування; д!яльн!сть ресторан!в, ресторан1в 
самообслуговування, кафетер!!*в, заклад! в суспшьного харчування швидкого обслуговування, 
закусочных, вареничных, сосисочных, ресторан!в з вщпуском 1Ж1 на д!м, кафе-мороженых, вагошв- 
ресторан!в зал1зничних компан!й та шших оргашзащях пасажирського транспорту;

- д!яльшсть готел!в, включаючи туристичн!, готел1в з конференц-залами, готел1в з послугами 
ресторашв;

- надання м!сць для проживания в квартирах, таборах, лггшх будиночках, що здаються на пер!од 
в1дпусток, на площадках для кемпшпв, с!мейних панс!онах, молод1жних турбазах, прських притулках;

- створення та розмщення рекламы: розклейка афш, оформления вЬрин, оформления 
выставочных зал!в, розклеювання рекламноУ !нформащУ, видання каталопв, дов!дник!в та iH.;

- рекламна д!яльнють у засобах масовоУ !нформац!У, продаж еф!рного часу та друкованих смуг;
- видавницька д!яльшсть, полшраф!чна промислов!сть, в!дтворення друкованих матер!ал!в,
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заснування 3aco6iB масовоУшформащУ;
~ книговидавницька д1яльшсть, видавництво газет, журналib та шших перюдичних видань, шших 

друкованих форм;
- участь у в!тчизняних i м1жнародних ярмарках, виставках, аукщонах, оргашзащя на комерцшшй 

ochobi спец1ал1зованих юно- i вщео- зйомок, заход!в по реклам! та шоу-б!знесу, включаючи реал1защю 
TOBapiB i послуг через мережу роздр^бноУ торпвлц орган 1защя видовищних заход!в, грошово-речових 
лотерей, KOHKypciB;

- ф1зкультурно-оздоровча та спортивна д1яльшсть: оргашзащя та проведения спортивних занять 
профес10нал1в та любител1в спорту; Д1яльн!сть з пщготовки спортсмешв до змагань з р!зних вщцв 
спорту, визнаних в УкраУш;

- транспортно-експедицшна д1яльн!сть; транспортна обробка вантаж!в, збереження вантаж!в, 
портов! операщ'У й !нша допом!жна д!яльн!сть, навантаження ! розвантаження суден; навантаження i 
вивантаження вантаж!в i вантажного багажу у Bcix видах транспорту;

- складська д!яльн!сть, зв'язана 3i збереженням вантаж!в при транспорту ванн! yciMa видами 
транспорту, в!дкриття та експлуатащя митного складу;

- посередницька д!яльнють митного брокера та митного перев!зника;
- надання послуг з перевезення пасажир!в, небезпечних вантаж!в, багажу пов!тряним, р!чковим, 

морським, автомоб!льним, зал1зничним транспортом;
- посередництво в працевлаштуванш на роботу за кордоном;
- створення комп’ютерних систем та Ух сервюне забезпечення; розробка програмного 

забезпечення, створення мереж, в тому числ! за допомогою посередниюв, створення екс-нових TOBapiB, 
помноження !снуючих товар!в; послуги провайдера 1нтернету;

- текстильна промислов!сть; деревообробка;
- виробництво, запшвка, переробка, скупка ! реал!зац!я сшьськогосподарськоУ продукщУ i 

продукт!в харчування;
- в!дкриття пунюпв обм!ну валют на основ! агентських угод з уповноваженими банками;
- охоронна д!ялыпсть;
- д!яльн!сть приватних охоронних служб;
- обслуговування систем безпеки;
- проведения розслщувань;
- установления систем безпеки, таких як охоронш та протипожежш сигнал!зац!У, без здшснення 

мон^орингу за ними;
- роздр!бна торпвлю електронними сигнал!зацШними системами, механ!чними або електронними 

зашрними пристроями, сейфами та спорудами в спещал!зованих складах, без д!яльност! з Ух контролю, 
установления або обслуговування;

- консультування з питань безпеки;
- консул ьтування з питань комерцШно'У д!яльност! й керування;
- д!яльн!сть у сфер! права; д!яльнють у сфер! бухгалтерського обл!ку й аудиту; консул ьтування з 

питань оподаткування; консул ьтування з питань комерщйноУ д!яльност! й керування;
- здШснення пред ставни цтва науково-техшчних i комерщйних !нтерес!в закордонних юридичних 

i ф!зичних oci6 в УкраУш i за и межами;
- i inmi види д!яльност!, не заборонен! законодавством УкраУни.
3.3. У випадку, якщо окрем! види д!яльност!, встановлен! законодавством УкраУни, п!длягають 

л!цензуванню, то Товариство у встановленому законодавством УкраУни порядку одержуе спещальний 
дозв!л (лщензда) на зд!йснення даних вид!в д!яльность

4. ЗОВН1ШНЬОЕКОНОМ1ЧНА ДШ ЛЫНСТЬ
4.1. Товариство займаеться зовшшньоеконом!чною д!яльн!стю з метою насичення споживчого 

ринку товарами народного споживання, продукц!ею промислового призначення та послугами 
п!двищеного попиту i залучення !ноземних !нвестищй для розвитку шфраструктури.

4.2. Товариство зд!йснюе так! види зовшшньоеконом!чноУ д!яльност!:
-  експорт TOBapiB, робгг, послуг власного виробництва;
-  експорт TOBapiB, робгг, послуг не власного виробництва як з переходом права власност! на них 

до Товариства, так i без переходу права власносю на них до Товариства;
-  iMnopT товар!в, робгг, послуг для власних потреб;
-  iMnopT TOBapiB, po6iT, послуг для потреб шших суб’екпв шдприемницькоУ д1яльност! !
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громадян як з набуттям права власност, так i без набуття такого на товары, роботи i послуги, яш 
!мпортуються;

-  експорт та iMnopT каттшпв та робочо!- сил и;
-  1мпорт, експорт природного газу;
-  надання послуг шоземним суб’ектам господарсько!’ д!яльност!, в тому числи виробничих,

транспортно-експедицШних, консул ьтацшних, маркетинговых, експертних, посередницьких,
брокерських, агентських, консигнацшних, управлшських, облшових, юридичних, туристських та шших;

-  кредиты! та розрахунков! операцН з шоземними суб’ектами господарсько! д1яльност1, участь у 
створенн! баншвських, кредитных, страхових та шших установ та шдприемств за межами Украши;

-  спшьна пщприемницька д!яльн!сть з шоземними суб’ектами господарсько! д!яльност!, що 
включае створення спшьних шдприемств р!зних вщцв та форм, проведения спшьних господарських 
операцш та спшьне володшня майном як на територп УкраУни, так i за и межами;

-  оргашзащя та здшснення д1яльност! в галуз1 проведения виставок, аукщошв, торпв, 
конференцш, симпоз!ум!в, ceMiHapiB за участ! суб’ект1в зовн!шньоеконом1чноУ д!яльност!;

-  здШснення 1нших експортно-'шпортних операщй зпдно до чинного законодавства.

5. МАЙНО ТА КОШТИ ТОВАРИСТВА
5.1. Товариство здшснюе зг1дно з законодавством УкраУни волод1ння, користування та 

розпорядження своУм майном в!дпов1дно до щлей свое!' д!яльност! та призначенням майна.
5.2. Склад та вартють майна, придбаного Товариством за рахунок прибутку, заощаджень та на 

1нших п1дставах, що допускаються законодавством УкраУни, не обмежуються.
5.3. Майно Товариства складають фонди, основш та o6iroBi кошти, що належать йому, а також 

шип цшност!, варт1сть яких в!дображуеться на самостшному баланс!.
5.4. Джерелами створення майна Товариства е власн1 та залучен! кошти. До власних коошв 

Товариства вщносяться Статуты и й кап!тал, фонди, яю створюе Товариство з чистого прибутку (у тому 
числ‘1 резервный фонд), кошти, як! отриман! як платня за виконання po6iT i надання послуг або вщ шшоУ 
д!яльност1, доходiB в!д щнних nanepiB, а також дотацГУ, безкоштовних благод!йних внесюв. До 
залучених контв в!дносяться кредиты банк!в або шших оргашзацш, кошти, як! отриман! вщ выпуску 
ц!нних nanepiB, а також шших джерел, що допускаються законодавством.

5.5. Товариство е власником майна фшй, представництв, доч!рн!х шдприемств та шших 
вщокремлених пщроздшв (якщо шше не передбачено Ух установчими документами), Реал!защя прав' 
Товариства на майно фшй, представництв, доч!рн!х п!дприемств та шших вщокремлених пщроздшв 
здшснюеться у порядку, встановленому Ух установчими документами, цим Статутом та чинним 
законодавством.

5.6. Джерелами формування майна Товариства е:
5.6.1. Гротов! тамайнов! внески Учасник!в.
5.6.2. Доходи вщ власноУ господарськоУ д!яльност! Товариства.
5.6.3. Доходи вщ щнних папер!в.
5.6.4. Доходи вщ позик та кредит! в баншвських установ та !нших кредитор iB.
5.6.5. Надходження в!д д!яльност! ф!л!й, представництв, доч!ршх пщприемств, !нших 

в!докремлених пщроздшв Товариства та юридичних oci6, створених! д!ючих за участю Товариства.
5.6.6. Кошти юридичних oci6 та громадян, наданих у розпорядження Товариства.
5.6.7. Тиш надходження, що не суперечать чинному законодавству.
5.7. Товариство мае право застосовувати прискорену амортизащю активно!’ частини виробничих 

фонд!в вщповщно до чинного законодавства.

6. СТАТУТНИЙ КАП1ТАЛ ТОВАРИСТВА
6.1. Для забезпечення д!яльност! Товариства за рахунок вклад!в Учасниив у грошовых коштах, 

формуеться Статутний каштал у розм!р! 100 000 (сто тисяч) гривень, 00 коп1йок. Вкладами Учасник!в 
Товариства також можуть бути будинки, споруди, устаткування, обладнання та шип матер!альш 
ц!нност1, цшн! папери, права користування землею, водою та шшими природ ними ресурсами, 
будинками, спорудами, обладнанням, а також mini майнов! права (в тому числ! на штелектуальну 
власн1сть), грошов! кошти, в тому числ! в шоземнш валют!. Забороняеться використовувати для 
формування Статутного кашталу бюджеты! кошти, кошти, одержан! в кредит та п1д заставу.

Розм!р статутного кашталу товариства складаеться з номшально!’ вартост! часток його учасниюв, 
виражених у нац!ональн!й валют! УкраТни.
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6.2. Учасники Товариства повинш внести повнютю св!й вклад в статутний каштал Товариства на 
вщповщний рахунок Товариства протягом одного року з дати державыоТ реестраци Товариства.

6.3. Якщо учасник прострочив внесения вкладу чи його частики, виконавчий орган Товариства 
мае надюлати йому письмове попередження про прострочення. Попередження мае мютити шформащю 
про невнесений своечасно вклад чи його частину та додатковий строк, наданий для погашения 
заборгованость Додатковий строк, наданий для погашения заборгованоси, встановлюеться виконавчим 
органом Товариства, але не може перевищувати 30 дшв. Якщо учасник Товариства не вше вклад для 
погашения заборгованост1 протягом наданого додаткового строку, виконавчий орган Товариства мае 
скликати загальш збори учасниюв, яю можуть прийняти одне з таких ршень:

1) про выключения учасника Товариства, який мае заборговашеть i3 внесения вкладу;
2) про зменшення статутного каштану Товариства на розм!р неоплачено\’ частини частки учасника 

товариства;
3) про перерозподш неоплачено'1 частки (частини частки) м!ж шшими учасниками Товариства без 

змши розм1ру статутного кашталу Товариства та оплату тако-! заборгованооп вщповщними учасниками;
4) про лшвщащю Товариства.
Голоси, що припадають на частку учасника, який мае заборговашеть перед товариством, не 

враховуються при визначенш результат! в голосування для прийняття одного з вищезазначених ршень.
6.4. Товариство мае право зменшити свш статутний каштал. У pa3i зменшення номшальноУ 

вартост! часток yeix учасниюв товариства сшввщношення номшальноТ вартост! ixhix часток повинно 
збер!гатися незмшним.

ГНсля прийняття ршення про зменшення статутного капталу товариства його виконавчий орган 
протягом 10 дшв мае письмово повщомити кожного кредитора, вимоги якого до товариства не 
забезпечеш заставою, гарант1ею чи порукою, про таке ршення. Кредитори протягом 30 дшв шеля 
отримання повщомлення, зазначеного в частин! третШ piei статт!, можуть звернутися до товариства з 
письмовою вимогою про здШснення протягом 30 дшв одного з таких заход1в за выбором товариства:

1) забезпечення виконання зобов’язань шляхом укладення договору забезпечення;
2) дострокове припинення або виконання зобов’язань перед кредитором;
3) укладення шшого договору з кредитором.
У раз1 невиконання товариством зазначено! вимоги у встановлений строк кредитори мають право 

вимагати в судовому порядку дострокового припинення або виконання зобов’язань товариством.
Якщо кредитор не звернувся до товариства з письмовою вимогою у строк, передбачений 

частиною четвертою uiei стагп, вважаеться, що вш не вимагае вщ товариства вчинення додаткових дш 
щодо виконання зобов’язань перед ним.

6.5. Збшынення Статутного кашталу Товариства допускаеться июля внесения ушма його 
учасниками вкладiB у повному обсязь Статутний кап1тал Товариства може збшьшуватися за рахунок 
прибутку, отриманого вщ статутноУ д1яльност1, прийняття нових Учасниюв, а якщо необх!дно -  за 
рахунок додаткових вклад!в Учасниюв. Учасники товариства можуть зб1льшити статутний каштал 
товариства за рахунок додаткових вклад1в учасниюв та/або трет!х oci6 за р1шенням загальних збор1в 
учасниюв.

6.6. Кожний учасник мае переважне право зробити додатковий вклад у межах суми збшынення 
статутного кашталу пропорщйно до його частки у статутному кашталi. TpeTi особи та учасники 
товариства можуть зробити додатков1 вклады теля решпзацй’ кожним учасником свого перевахшого 
права або вщмови В1Д реал1защУ такого права в межах рЬнищ М1Ж сумою зб^льшення статутного 
кап!талу та сумою внесених учасниками додаткових вклад!в, лише якщо це передбачено ршенням 
загальних збор!в учасник1в про залучення додаткових вклад!в.

6.7. У pimeHHi загальних збор1в учасник1в товариства про залучення додаткових вклад!в 
визначаються загальна сума збшыпення статутного капралу товариства, коеф1ц!ент вщношення суми 
зб!льшення до розм!ру частки кожного учасника у статутному каштал! та запланований розм1р 
статутного кашталу.

6.8. Додатков! вклады можуть вноситися у негрошов!й форм!. У такому раз! ршенням загальних 
збор!в учасниюв визначаються учасники товариства та/або трет! особи, яю вносить майно, та його 
грошова оцшка.

6.9. Учасники товариства можуть вносити додатков! вклады протягом строку, встановленого 
ршенням загальних збор!в учасниюв, але не бшьше шж протягом одного року з дня прийняття ршення 
про залучення додаткових вклад!в.

6.10. TpeTi особи та учасники товариства можуть вносити додатков! вклады протягом шести
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мюящв шсля спливу строку для внесения додаткових вклад!в учасниками, яю мають HaMip реал!зувати 
свое переважне право, якщо р!шенням загальних збор1в учасниюв про залучення додаткових вклад!в не 
встановлено менший строк.

6.11. Одностайним р1шенням загальних збор1в учасниюв, в яких взяли участь bci учасники 
товариства, можуть встановлюватися шип строки для внесения додаткових вклад! в, може 
встановлюватися можливють учасниюв вносити додатков! вклад и без дотримання пропорцш Гхшх 
часток у статутному каштал! або право лише певних учасниюв вносити додатков1 вклади, а також може 
бути виключений етап внесения додаткових вклад! в лише тими учасниками товариства, як! мають 
переважне право.

6.12. 3 учасником товариства та/або третьою особою може бути укладено догов1р про внесения 
додаткового вкладу, за яким такий учасник та/або третя особа зобов’язуеться зробити додатковий вклад 
у грошовШ чи негрошовш форм!, а товариство - збшыыити po3Mip його частки у статутному каштал! чи 
прийняти до товариства з вщповщною часткою у статутному капитали

6.13. Протягом одного мюяця з дата спливу строку для внесения додаткових вклад!в, загальш 
збори учасниюв товариства приймають ршення про:

1) затвердження результат!в внесения додаткових вклад!в учасниками товариства та/або третями 
особами;

2) затвердження розм!р1в часток учасниюв товариства та Тх номшальноТ вартост! з урахуванням 
фактично внесених ними додаткових вклад1в;

3) затвердження збшыиеного розм!ру статутного капралу товариства.
6.14. Якщо додатков1 вклади не внесен! учасником товариства та/або третьою особою, з яким 

(якою) укладено догов!р про внесения додаткового вкладу, в повному обсяз1 та своечасно, такий догов!р 
вважаеться роз1рваним, якщо р!шенням загальних збор1в учасниюв не затверджено розм!р частки такого 
учасника та/або третьо'! особи виходячи з фактично внесеного ним додаткового вкладу.

6.15. Учасник Товариства мае право продати чи шшим чином вщступити свою частку (п 
частину) у Статутному каштал! Товариства одному або к!льком Учасникам Товариства. Учасник, що 
мае нам1р вщчужити свою частку третШ oco6i або inmoMy Учаснику, зобов’язаний письмово 
повщомити про де шших Учасниюв Товариства за один мюяць. Ьпш Учасники Товариства протягом 
одного м!сяця з дня надання такого повщомлення зобов’язаш надати письмову згоду на вщчуження 
частки (п части ни). Якщо жоден з учасник! в товариства протягом 30 дшв з дата отримання 
повщомлення про HaMip учасника продати частку (частину частки) не повщомив письмово учасника, 
який продае частку (частину частки), про нам ip скористатися своТм переважним правом, вважаеться, що 
такий учасник товариства надав свою згоду на 31 день з дата отримання повщомлення, i така частка 
(частика частки) може бути вщчужена третш oco6i на умовах, як! були повщомлеш учасникам 
товариства. Учасники Товариства користуються переважним правом кушвл! частки (п частини) 
Учасника пропорцШно до po3MipiB cboix часток. Кушвля здшснюеться за ц!ною та на шших умовах, на 
яких частка (и частина) пропонувалася для продажу трет1м особам. Придбання частки за цшою, що, 
в!др!зняеться в!д вкладу у Статутний кап!тал Учасника, що передае частку, не дае покупцю або 
Товариству права претендувати на змшу частки у Статутному каштал!.

6.16. Частка Учасника може бути вщчужена до повноТ п оплати лише у т!й частиш, в як1й и уже 
оплачено.

6.17. Товариство мае право придбавати частки у власному статутному каштал! без його 
зменшення на розм1р тако!’ частки лише за умови, що на день такого придбання товариство сформуе 
резервний каштал у розм!р! цши придбання викупленоГ частки, який не може використовуватися для 
здшснення виплат на корпеть учасниюв такого товариства.

Вщплатний догов1р про набуття товариством частки у власному статутному каштал! укладаеться- 
лише за одностайним ршенням загальних збор!в учасниюв, у яких взяли участь Bci учасники 
товариства.

Частки, що належать товариству, не враховуються при визначенш результаюв голосування на 
загальних зборах учасник!в при розподш прибутку товариства, а також при розподш майна товариства 
у раз! його л!кв!дацп.

У раз! придбання частки (частини частки) учасника самим товариством без зменшення статутного 
кашталу товариства воно зобов’язане зд!йснити в!дчуження тако\‘ частки вщплатно не п!зн!ше н!ж через 
один р!к з дня придбання частки (частини частки).

6.18. У раз! смерт! або припинення учасника товариства його частка переходить до його 
спадкоемця чи правонаступника без згоди учасник!в товариства.

8



^  6.19. Порядок виходу учасниюв з Товариства:
6Л9Л. Учасник Товариства, частка якого у статутному каштал! Товариства становить менше 50' 

вщсотюв, може вийти з Товариства у будь-який час без згоди шших Учасниюв.
6Л 9.2. Учасник Товариства, частка якого у статутному каштал! Товариства становить 50 або 

больше вщсотюв, може вийти з Товариства за згодою шших Учасниюв.
6.19.3. Ршення щодо надання згоди на вихщ Учасника з Товариства може бути прийнято 

протягом одного М1сяця з дня подання Учасником заяви.
6.19.4. Якщо для виходу Учасника необхщна згода шших Учасниюв Товариства, вш може вийти 

з Товариства протягом одного мюяця з дня надання тако"! згоди останшм Учасником.
6.19.5. Учасник вважаеться таким, що вийшов з Товариства, з дня державно!" реестраци його 

виходу, Вихщ Учасника з Товариства, внаслщок якого у Товариств1 не залишиться жодного Учасника, 
забороняеться.

6.19.6. Не шзшше 30 дн!в з дня, коли Товариство д!зналося чи мало д!знатися про вихщ 
Учасника, воно зобов’язане повщомити такому колишньому Учаснику вартють його частки, надати 
обгрунтований розрахунок та копи документ!в, необхщних для розрахунку. Вартють частки Учасника 
визначаеться станом на день, що передував дню подання Учасником вщповщно!' заяви у порядку, 
передбаченому Законом Украши "Про державну реестращю юридичних oci6, ф:зичних oci6 - 
пщприемщв та громадських формувань".

^  6.19.7. Товариство зобов’язане протягом одного року з дня, коли воно д1зналося чи мало-
■ " д^знатися про вихщ Учасника, виплатити такому колишньому Учаснику вартють його частки.

6.19.8. Вартють частки Учасника визначаеться виходячи з ринково!- вартост! сукупноеп Bcix 
часток Учасниюв Товариства пропорцШно до розм1ру частки такого Учасника.

6.19.9. За погодженням Учасника Товариства, який вийшов, та Товариства зобов’язання з! сплати 
грошових кошЛв може бути замшено зобов’язанням i3 передач! inmoro майна.

6.19.10. Товариство виплачуе Учаснику, який вийшов з Товариства, вартють його частки або 
передае майно лише пропорцшно до розм1ру оплачено!- частики частки такого Учасника.

6.19.11. Товариство зобов’язане надавати Учаснику, який вийшов з Товариства, доступ до 
документ!в фшансово!- звггносЛ, шших докуменЛв, необхщних для визначення вартосЛ його частки.

6.19.12. Положения частин 6.19.8. -6.19.11. щеТ статп застосовуються також до вщносин щодо 
насл!дк!в прийняття загальними зборами Учасниюв р!шення про виключення Учасника з Товариства. 
Не шзшше 30 дшв з дня прийняття загальними зборами Учасниюв такого р!шення Товариство 
зобов’язане повщомити колишньому Учаснику (його спадкоемцю, правонаступнику) вартють його 
частки. ВарЛсть частки визначаеться станом на день, що передував дню прийняття загальними зборами 
Учасниюв рвения про виключення Учасника з Товариства.

6.19.13. Правила щеТ статт! застосовуються також до вщносин щодо виходу з Товариства 
спадкоемця чи правонаступника Учасника.

6.20. Порядок вступу до товариства нових учасниюв:
6.20.1. Вступ до складу учасниюв здШснюеться на пщстав1 договору куп!вл1-продажу, договору 

дарування частки (частини частки) або здшснення шшого правочину, вщповщно до законодавства.
6.20.2. Спадкоемщ (правонаступники) можуть подати заяву про вступ до товариства, вщповщно 

до законодавства, протягом року з дня заюнчення строку для прийняття спадщини померлого учасника.
6.20.3. Якщо умовою вступу до Товариства е оплата внеску, статутний капггал шдлягае 

збшыленню. Заяви и к вважаеться Учасником Товариства з моменту оплати внеску вщповщно до вимог, 
встановлених загальними зборами Учасниюв.

6.20.4. За згодою B cix Учасниюв прийняття нового Учасника вщбуваеться з перерозподшом 
часток у статутному каштал! Товариства.

6.20.5. Товариство може прийняти нового Учасника шляхом вщчуження (в тому числ! i 
дарування) на його користь частки, належноТ Товариству.

7. РОЗПОД1Л ДОХОД1В, ПРИБУТКУ, ПОКРИТТЯ ЗБИТК1ВIСТВОРЕННЯ ФОВД1В
ТОВАРИСТВА

7.1. Основним показником, що узагальнюе фшансов! результата господарсько!- д!яльносЛ 
Товариства, е доход (прибуток). Порядок використання доходу (прибутку) визначаеться Зборами 
Учасниюв.

7.2. Прибуток Товариства створюеться з надходжень вщ господарсько!- д1яльносЛ шел я покриття 
матер1альних та схожих до них витрат i витрат на оплату прац!. Чистий прибуток, одержаний теля
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зазначених розрахунюв, залишаеться у повному розпорядженш Товариства, яке визначае напрямки його 
використання.

7.3. По ршенню 36opiB Учасниюв можуть бути створен! фонди до яких може направлятися 
прибуток Товариства гпсля оплати scix зобов'язань Товариства; змшеш юнукш фонди, нормативи 
вщрахувань, переведен! кошти з одного фонду до шшого.

7.4. Кошти фонд!в знаходяться в повному розпорядженш Товариства. Кошти, як! не використаш 
у поточному роц!, переноситься на наступний р!к.

7.5. Збитки, завдаш Товариству внаслщок порушення його майнових прав громадянами, 
юридичними особами та державними органами, вщшкодовуються Товариству за рвениям суду.

I

8. ОРГАНИ УПРАВЛ1ННЯI КОНТРОЛЮ ТОВАРИСТВА
8.1. Управлшня Товариством зд!йснюеться на основ! реалхзацп принцип!в самоврядування i прав 

власниюв по господарському використанню свого майна,
8.2. У Товариств! створюються Taxi органи управл!ння i контролю: вищий орган управлшня - 

Загальн! Збори Учасниюв; виконавчий орган -  Директор; контрольний орган -  Наглядова рада 
Товариства (у раз! створення).

8.3.3агальш збори Учасниюв
8.3.1. Вищим органом управлшня Товариством е Загальн! Збори Учасниюв. Учасники Товариства. 

беруть участь у загальн их зборах учасниюв особисто або через своУх представниюв.
8.3.2. Представники Учасниюв можуть бути постШними або призначеними на певний строк. 

Учасник може в будь-який час замшити свого представника.
8.3.3. Кожей учасник товариства мае право бути присутшм на загальн их зборах учасниюв, брати 

участь в обговоренш питань порядку денного i голосувати з питань порядку денного загальних збор1в 
учасниюв

8.3.4. Кожен учасник товариства на загальних зборах учасниюв мае юльюсть голос!в, 
пропорщйну до p03M ipy його частки у статутному капитал! товариства.

8.3.5. Р’ппення з питань, не включених до порядку денного загальних збор1в учасниюв, 
приймаеться лише за умови, що у них беруть участь Bci учасники товариства, як! одностайно надали 
згоду на розгляд таких питань. Повноваження представника за дов!решстю щодо надання такоУ згоди 
мають бути спещально обумовлен! дов!решстю.

8.3.6. Загальн! Збори Учасниюв Товариства обирають Голову 36opiB. Функцп Голови може 
виконувати або один 1з Учасниюв, або кожний Учасник за чертою.

8.3.7. Збори Учасниюв вважаються повноважними, якщо на них присутш Учасники чи Ух 
представники, що володшть у сукупност! бшып н!ж 50 вщсотками голошв.

8.3.8. До компетенцн загальних збор1в учасниюв належать:
1) визначення основних напрям!в д!яльност! товариства;
2) внесения зм!н до статуту товариства, прийняття р!шення про здшснення д!яльносп 

товариством на шдстав! модельного статуту;
3) змша po3Mipy статутного кап!талу товариства;
4) затвердження грошовоУ оц!нки негрошового вкладу учасника;
5) перерозподш часток м!ж учасниками товариства у випадках, передбачених дим Законом;
6) обрання та припинення повноважень наглядовоУ ради товариства або окремих член!в 

наглядовоУ ради, встановлення розм1ру ви нагороди членам наглядовоУ ради товариства;
7) обрання одноосхбного виконавчого органу товариства або член!в колепального виконавчого. 

органу (Bcix чи окремо одного або деюлькох з них), встановлення p03Mipy винагороди членам 
виконавчого органу товариства;

8) визначення форм контролю та нагляду за Д1яльшстю виконавчого органу товариства;
9) створення шших оргашв товариства, визначення порядку Ух д!яльностг,
10) прийняття ршення про придбання товариством частки (частини частки) учасника;
11) затвердження результат!в д!яльност1 товариства за pix або !нший пер!од;
12) розподш чистого прибутку товариства, прийняття ршення про ви плату дивщендхв;
13) прийняття ршень про вид1л, злиття, под!л, приеднання, л!кв!дац!ю та перетворення 

товариства, обрання KOMicii з припинення (лжвщацшноУ KOMicii'), затвердження порядку припинення' 
товариства, порядку розпод!лу м!ж учасниками товариства у раз! його лжвщацЦ' майна, що залишилося 
п!сля задоволення вимог кредиторхв, затвердження л!кв!дац1Йного балансу товариства;
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14) прийняття ршення про надання згоди на вчинення правочину, якщо вартють майна, робёт або 
послуг, що е предметом такого правочину, перевищуе 50 вщсотюв вартостё чистих активёв товариства 
станом на юнець попереднього кварталу;

15) прийняття шших ршень, вщнесених чинним законодавством до компетенцн загальних збор1в 
учасниюв.

8.3.9. Ршення загальних збор!в учасниюв може бути прийнято шляхом опитування.
8.3.10. Шляхом опитування не можуть прийматися ршення про:
1) обрання та припинення повноважень члешв наглядовоТ ради та виконавчого органу;
2) внесения змш до статуту товариства, прийняття ршення про здшснення дёяльностё 

товариством на шдстав! модельного статуту;
3) злиття, приеднання, подш, видшення або перетворення товариства, затвердження стату т  

правонаступниюв;
4) лжвщащю товариства;
5) визначення розм1ру статутного капёталу та розмёрёв часток учасниюв товариства у випадках, 

передбачених цим Законом;
6) виключення учасника з товариства.
7) iHmi додатков! питания, решения з яких не приймаються шляхом опитування (за шщативою 

будь- якого учасника).
8.3.11. Ьнщатором проведения опитування може бути будь-який учасник Товариства або 

виконавчий орган. 1нщ!атор опитування надсилае всём учасникам Товариства вёдповёдний запит з 
проектом рёшення i3 запропонованого питания (питань). У такому запитё зазначаються адреса, на яку 
учасники Товариства мають надёслати свою вёдповёдь та прийнятё рёшення, i строк, протягом якого 
вони мають це зробити. Надсилання учасникам з а п и т  може здшснюватися i3 застосуванням засоб1в 
електронних комунёкацёй. Засоби електронноТ комунёкацёТ, за допомогою яких проводиться опитування, 
визначаються учасниками у вёдповёдному pimeHHi загальних зборёв Товариства. У раз! згоди ёз 
запропонованим ршенням учасник Товариства пёдписуе проект ршення та надсилае його ёнёцёатору 
протягом 15 дшв з дня отримання запиту, якщо ёнше не встановлено статутом Товариства. Згода 
учасника Товариства з прийнятим ршенням мае бути безумовною. Надсилання учасником згоди з 
прийнятим ршенням може здшснюватися i3 застосуванням засобёв електронних комунёкацёй, 
визначених у вщповщному ршенш загальних збор1в Товариства.

8.3.12. Справжнють пщпису учасника Товариства при засв1дченн! волевиявлення учасника пщ 
час опитування мае бути посвщчена нотариально. 1н1ц1атор опитування зобов’язаний викласти прийняте 
ршення в письмовш форм1, додати до нього кош!' в1дпов1дей ycix учасниюв товариства та надюлати 
вс1м учасникам Товариства в порядку, встановленому для надюлання запит1в, протягом 10 дшв з дата 
завершения строку на прийняття ним вщповщей вщ учасниюв Товариства. 1шщатор опитування' 
передае виконавчому органу Товариства niдписанi письмов1 ршення., отримаш вщ учасниюв 
Товариства, що скртлюються, збер1гаються разом та набувають статусу протоколу. Ршення, прийняте 
шляхом опитування, також може бути оформлено у вигляд! единого письмового документа, 
пщписаного вЫма учасниками Товариства. Вщповщ1, отримаш теля заюнчення встановленого строку, 
або таю, змют яких не дае змоги встановити волевиявлення учасника Товариства щодо порушеного 
шщатором питания, не враховуються пщ час пщрахунку результат!в голосування з такого питания. 
Ршення вважаеться прийнятим, якщо за нього проголосували Bci учасники Товариства. Датою 
прийняття ршення вважаеться останнш день строку, протягом якого учасники мали надюлати cboi 
вщпов1д! шщатору письмового ршення.

8.3.13. Загальш Збори Учасниюв виршують питания, як правило, на cboix заседаниях.
8.3.14. Загальш Збори Учасниюв Товариства скликаються не рщше одного разу на р!к.
8.3.15. Загальш збори Учасниюв скликаються у випадках, передбачених Статутом Товариства, а 

також:
1) з шщативи Виконавчого органу Товариства;
2) на вимогу НаглядовоТ ради Товариства;
3) на вимогу Учасника або Учасниюв Товариства, яю на день подання вимоги в сукупност! 

волод!ють 10 або бшыне вщеотками статутного кашталу Товариства.
8.3.16. Рёчнё загальн1 збори Учасниюв скликаються протягом шести мюящв наступного за 

звггним року, якщо !нше не встановлено законом. До порядку денного р!чних загальних збор!в 
Учасниюв обов’язково вноситься питания про розподт чистого прибутку Товариства, про виплату 
дивщендев та ёх розмёр.

[1



8.3.17. Якщо вартють чистих актив!в Товариства знизилася бшып як на 50 вщсотюв пор!вняно з 
дим показником станом на юнець попереднього року, Виконавчий орган Товариства скликае загальш 
збори Учасниюв, яю мають вщбутися протягом 60 дшв з дня такого зниження. До порядку денного 
таких загальних 36opiB Учасниюв включаються питания про заходи, яю мають бути вжит1 для 
покращення фшансового стану Товариства, про зменшення статутного капиталу Товариства або про 
лквщащю Товариства,

8.3.18. У раз1 порушення обов’язку, передбаченого частиною 8.3.17. цього пункту та визнання 
Товариства банкрутом до заюнчення трир1чного строку з дня зниження вартост! чистих актив!в, члени 
Виконавчого органу солщарно несуть субсид!арну вщповщальшсть за зобов’язаннями Товариства, 
Члени Виконавчого органу, як! доведуть, що не знали i не мал и знати про таке зниження вартост! 
чистих актив!в Товариства або голосували за ршення про скликання загальних збор'т Учасниюв у 
зв’язку is зниженням вартост! чистих активгв Товариства, звшьняються в!д в!дпов!дальност! за 
порушення цього обов’язку.

8.3.19. Вимога про скликання загальних збор!в Учасниюв подаеться Виконавчому органу 
Товариства в письмовШ форм! !з зазначенням запропонованого порядку денного. У раз! скликання 
загальних збор!в Учасниюв з !н!ц!ативи Учасниюв Товариства така вимога повинна м!стити шформащю 
про розм!р часток у статутному каштал1 Товариства, що належать таким Учасникам.

8.3.20. Виконавчий орган Товариства повщомляе про вщмову в скликанш загальних збор!в 
Учасникам, як! вимагали скликання таких збор1в, письмово i3 зазначенням причин в!дмови протягом 
п’яти дшв з дата отримання вимоги вщ таких Учасник!в Товариства.

8.3.21. Разом з питаниями, запропонованими для включения до порядку денного загальних збор!в 
Учасниюв особою, яка вимагае скликання таких збор!в, Виконавчий орган Товариства з власно!- 
!нщ!атави може включити до нього додатков! питания.

8.3.22. Виконавчий орган Товариства зобов’язаний вчинити вс! необхщш дй* для скликання 
загальних збор!в Учасник!в у строк не шзшше 20 дшв з дня отримання вимоги про проведения таких 
збор!в.

8.3.23. У раз! якщо протягом 10 дшв з дня, коли Товариство отримало чи мало отримати вимогу 
про скликання загальних збор!в, Учасники не отримали повщомлення про скликання загальних збор1в 
Учасникт, особи, яю шщювали Ух проведения, можуть скликати загальш збори Учасниюв самостШно. 
У такому випадку обов’язки щодо скликання та подготовки проведения загальних збор1в Учасниюв, 
передбачеш пунктом 8.4 цього Статуту, покладаються на Учасниюв Товариства, як! ш!ц!ювали загальш 
збори Учасниюв.

8.3.24. Загальш збори Учасниюв можуть прийняти ршення з будь-якого питания без дотримання- 
вимог, встановлених Законом УкраУни «Про товариства з обмеженою та додатковою в!дпов!дальн!стю» 
та Статутом Товариства щодо порядку скликання загальних збор!в Учасниюв та щодо повщомлень, 
якщо в таких загальних зборах Учасниюв взяли участь вЫ Учасники Товариства та Bci вони надали 
згоду на розгляд таких питань.

8.3.25. Загальш збори Учасниюв скликаються Виконавчим органом Товариства.
8.3.26. Виконавчий орган Товариства скликае загальш збори Учасниюв шляхом надсилання 

повщомлення про це кожному Учаснику Товариства.
8.3.27. Виконавчий орган Товариства зобов’язаний повщомити Учасниюв Товариства не менше 

шж за 30 дшв до запланованоУ дата проведения загальних збор!в Учасниюв.
8.3.28. Повщомлення Виконавчого органу Товариства про проведения загальних збор!в, 

надсилаеться поштовим вщправленням з описом вкладення.
8.3.29. У повщомленш про загальш збори Учасниюв зазначаються дата, час, мюце проведения, 

порядок денний. Якщо до порядку денного включено питания про внесения зм!н до Статуту 
Товариства, до повщомлення додаеться проект запропонованих змш.

8.3.30. Виконавчий орган Товариства приймае ршення про включения запропонованих питань до 
порядку денного загальних збор^в Учасниюв.

8.3.31. ПропозищУУчасника або Учасниюв Товариства, як! в сукупност! володшть 10 або б!льше 
вщсотками статутного кап Налу Товариства, пщлягають обов’язковому включению до порядку денного 
загальних збор!в Учасниюв. У такому раз1 таке питания вважаеться автоматично включении до порядку 
денного загальних збор!в Учасниюв.

8.3.32. Пюля надсилання повщомлення, про проведения збор!в, забороняеться внесения зм!н до 
порядку денного загальних збор!в Учасниюв, кр1м включения нових питань, включения яких е 
обов'язковим.
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8.3.33. Виконавчий орган Товариства зобов’язаний повщомити Участлив Товариства про 
внесения змш до порядку денного не менше шж за 10 дшв до запланованоё дати загальних збор1в 
Учаснишв.

8.3.34. До порядку денного можуть бути внесеш будь-яш змши за згодого Bcix Учаснишв 
Товариства,

8.3.35. Виконавчий орган Товариства зобов’язаний надати Учасникам Товариства можливють 
ознайомитися з документами та шформащею, необхщними для розгляду питань порядку денного на 
загальних зборах Учаснишв. Виконавчий орган Товариства забезпечуе належш умови для 
ознайомлення з такими документами та шформащею за мюцезнаходженням Товариства у робочий час.

8.4. Проведения загальних збор1в Учаснишв
8.4.1. Загальш збори Учаснишв проводяться в порядку, встановленому Статутом Товариства.
8.4.2. Загальш збори Учаснишв передбачають сшльну присутнють Учаснишв Товариства в 

одному мюц1 для обговорення питань порядку денного або можуть проводитися у режим! 
вщеоконференцй-, що дозволяе бачити та чути bcix Учаснишв загальних збор'ш Учаснишв одночасно.

На загальних зборах Учаснишв ведеться Протокол, у якому фжсуються перебш загальних збор!в 
Учаснишв та прийнят1 ршення. Протокол шдписуе Голова загальних 36opiB Учаснишв або шша 
уповноважена зборами особа. Кожен Учасник Товариства, який взяв участь у загальних зборах 
Учаснишв, може пщписати Протокол.

8.4.3. Ршення з питань, не включених до порядку денного загальних зборхв Учаснишв, 
приймаеться лише за умови, що у них беруть участь Bci Учасники Товариства, яш одностайно надали 
згоду на розгляд таких питань. Повноваження представника за дов1ренютю щодо надання такоТ згоди 
мають бути специально обумовлеш дов!ренютю.

8.4.4. Ус1 витрати на пщготовку та проведения загальних збор!в Учаснишв несе Товариство. 
Якщо загальш збори Учаснишв шцшоваш Учасником Товариства, витрати на пщготовку та 
проведения таких загальних збор1в Учасник! в несе Учасник Товариства, який шщюе i'x проведения, 
якщо iHme решения не прийнято загальними зборами Учаснишв.

8.4.5. Загальш збори Учаснишв проводяться за мюцезнаходженням Товариства. Проведения 
загальних збор1в за межами територп Украши допускаеться лише за одностайною письмовою згодою 
bcix Учаснишв Товариства.

8.5. Прийняття pimeiib загальними зборами Учаснишв з питань порядку денного.
8.5.1. Ршення загальних збор1в Учаснишв приймаються вщкритим голосуванням.
8.5.2. Ишення з питань, передбачених пщпунктами 2), 3), 13) пункту 8.3.8 Статуту, приймаються 

трьома чвертями голоЫв ycix Учаснишв Товариства, яш мають право голосу з вщповщних питань.
8.5.3. Ршення загальних збор1в учаснишв з питань, передбачених шдпунктами

4), 5), 9), 10) пункту 8.3.8 Статуту, приймаються одностайно вс!ма Учасниками Товариства, як! мають 
право голосу з вщповщних питань.

8.5.4. Ршення загальних збор1в Учаснишв з ycix шших питань приймаються б1льш!стю голоЫв 
ycix Учаснишв Товариства, яш мають право голосу з вщповщних питань.

8.6. Заочне голосування
8.6.1. Учасник Товариства може взяти участь у загальних зборах Учаснишв шляхом надання 

свого волевиявлення щодо голосування з питань порядку денного у письмовШ форм1 (заочне 
голосування). Справжшсть пщпису Учасника Товариства на такому документ! засвщчуеться 
нотар!ально.

8.6.2. Голос Учасника Товариства зараховуеться до результат!в голосування з кожного окремого 
питания, якщо текст документа дозволяе визначити його волю щодо безумовного голосування за чи 
проти вщповщного ршення з питания порядку денного. Такий документ долучаеться до Протоколу 
загальних збор!в Учаснишв та збершасгься разом i3 ним.

8.7. Особливост1 проведения загальних 36opie Учаснишв Товариством, що мае одного 
Учасника.

8.7.1. У Товариств1, що мае одного Учасника, ршення з питань, що належать до компетенцп 
загальних збор!в Учаснишв, приймаються таким Учасником Товариства одноособово та оформлюються 
письмовим ршенням такого Учасника.

8.8. Виконавчий орган Товариства.
8.8.1. Виконавчий орган Товариства здшснюе управлшня поточною дшльшстю Товариства.
8.8.2. До компетенцп виконавчого органу Товариства належить виршення Bcix питань, 

пов’язаних з управлениям поточною дёяльшстю Товариства, кр!м питань, що належать до виключно!’
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компетенци загальних 36opiB учасниюв та наглядовоУ ради Товариства.
8.8.3. Виконавчий орган Товариства шдзвггний загальним зборам учасниюв i наглядовш рад1 

Товариства та оргашзовуе виконання Ухшх ршень.
8.8.4. Виконавчий орган Товариства е одноос!бним. Назвою одноошбного виконавчого органу е 

"Директор".
8.8.5. Директор е единим повноважним представником Товариства у взаемовщносинах з 

державними та шшими органами, оргашзащями, закладами, а також у суд!, адмшютративному та 
господарському суди

8.8.6. Директор може д1яти в!д !меш Товариства без дов!реностк СвоУ повноваження Директор 
мае право покладати на будь-якого пращвника Товариства в порядку, встановленому д!ючим 
законодавством.

8.8.7. Директор Товариства:
1) здшснюе повсякденне кер!вництво д1яльн!стю Товариства та оргашзуе роботу Товариства;
2) оргашзуе пщготовку, проведения i виконання р1шень Загальних 36opiB Учасниюв i надае 

Зборам звгги про Ух виконання;
3) без доручення д!е вщ !меш Товариства, представляе його у ecix установах, пщприемствах та 

орган!защях як на територп УкраУни, так i за ГУ межами;
4) видае доручення, накази, шип розпорядш документа Товариства;
5) розпоряджуеться грошовими коштами та шшим майном Товариства з урахуванням обмежень, 

що встановлеш цим статутом;
6) затверджуе правила процедури та mini внутр'ппш документа Товариства, визначае 

орган!зацшну структуру Товариства;
7) назначае своУх Заступниюв та Головного бухгалтера Товариства, приймае та звшьняе 

npauiBHHKiB, назначае посадових oci6, що волод1ють правом другого першого та другого шдпису, у т. ч, 
на фшансово-розпорядчих документах;

8) визначае умови оплати пращ посадових oci6 Товариства, його доч1ршх пщприемств, ф!л!й 
представництв та шших вщокремлених ni дрозд! л! в;

9) в!д !мен! Товариства самост!йно укладае господарсыа та iHmi договори (угоди), у тому чиои 
зовн!шньоеконом!чн!, та шил значн! правочин!в, KpiM зазначених у шдпункп 14) пункту 8.3.8 
Статуту, Heo6xi дн! для досягнення Товариством постав л ених ц!лей;

10) зд1йснюе п1дпис вексел!в та !нших грошових зобов’язань, яш видаються Товариством;
11) В1дкривае та закривае поточи! рахунки в установах банюв ! веде по ним фшансов! операщУ, 

волод!е правом першого шдпису, у т. ч. на фшансово-розпорядчих документах;
12) затверджуе склад i обсяг вщомостей, що складають комерцшну таемницю та конфщенцшну 

шформащю;
13) застосовуе м!ри морального i матер'1ального стимулювання;
14) зд!йснгое mini управл!нськ1 повноваження;
15) учиняе В1д iMeHi Товариства inmi д1У з урахуванням обмежень, що встановлеш цим статутом.
8.8.8. Директор призначае свого заступника, який без дов!реност1 мае право шдписувати ус! види 

господарських та цившьно-правових договор!в, вихщну документащю та накази по п!дприемству, окр1м. 
наказ!в i3 кадрових питань та без дов!реност1 виконуе обов’язки директора в перюд вщсутност! 
директора (у випадку тимчасовоУ непрацездатност!, в!дрядження, вщпустки тощо). IHmi повноваження 
заступника директора визначаються зпдно його посадовоУ шструкщУ.

8.8.9. Повноваження Директора можуть бути припинеш або в!н може бути тимчасово 
вщсторонений в!д виконання своУх повноважень лише шляхом обрання нового одноошбного 
виконавчого органу чи голови ко легального виконавчого органу або тимчасових виконувач!в Ухн!х 
обов’язк!в. У раз! припинення повноважень одноошбного виконавчого органу або члена колепального 
виконавчого органу догов!р !з niero особою вважаеться припиненим.

8.8.10. Головний бухгалтер разом з Директором е розпорядником фонд!в Товариства. Головний 
бухгалтер Товариства шдпорядковуеться безпосередньо Директору, користуеться правами та несе 
вщповщальнють вщповщно до д!ючого законодавства УкраУни. У раз! вщсутност! Головного бухгалтера 
у штат! Товариства, його обов’язки виконуе Директор.

8.8.11. Директор мае право прийняти р'инення про оргашзацпо бухгалтерского обл!ку без 
призначення головного бухгалтера. У такому рай, для вщкриття рахунк!в в установах банку 
використовуеться картка з! зразками шдпису Директора (перший), та, можливо, особи, яка може 
виконувати обов’язки директора одноособово.
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8.8.12, У pa3i вщсутност! Директора у штат! Товариства, його обов'язки виконуе один !з 
учасниюв Товариства, на пщстав1 вщповщного р!шення загальних збор!в та цього Статуту без оплати 
його пращ.

8.9. Наглядова рада Товариства
8.9.1. Для контролю та регулювання д1яльн!сть Виконавчого органу Товариства може 

утворюеться Наглядова рада Товариства.
8.9.2. Наглядовш рад: Товариства можуть бути делеговаш повноваження загальних збор1в 

Учасниюв, KpiM вщнесених до виключноУ компетенщ! загальних збор!в Учасниюв.
8.9.3. 3 кожним членом НаглядовоТ ради укладаеться цившьно-правовий догов1р або трудовий 

контракт. Цившьно-правовий догов1р може бути оплатним чи безоплатним. Догов!р, що укладаеться з 
членом НаглядовоТ ради в!д !меш Товариства, п1дписуе особа, уповноважена на таке пщ писания 
загальними зборами Учасниюв.

8.9.4. За р!шенням загальних збор1в Учасниюв повноваження члешв НаглядовоТ ради можуть 
бути у будь-який час та з будь-яких шдстав припинеш або члени НаглядовоТ ради можуть бути 
тимчасово вщсторонеш вщ виконання своТх повноважень. У раз! припинення повноважень члена 
НаглядовоТ ради за ршенням загальних збор1в Учасниюв вщповщний догов!р i3 ц!ею особою 
вважаеться автоматично припиненим.

8.9.5. Обов’язки та вщповщальшсть член in НаглядовоТ ради Товариства та члешв 
Виконавчого органу Товариства

8.9.6. Члени НаглядовоТ ради Товариства та члени Виконавчого органу Товариства повинш д!яти 
добросовюно i розумно в !нтересах Товариства.

8.9.7. Члени НаглядовоТ ради Товариства та члени Виконавчого органу Товариства несуть 
вщповщальшсть перед Товариством за збитки, запод1ян! Товариству Тхшми винними д!ями або 
безд1яльн!стю.

8.9.8. Член НаглядовоТ ради Товариства, член Виконавчого органу Товариства звшьняеться вщ 
вщповщальност1, якщо доведе, що шкоду запод1яно не з його вини.

8.9.9. Вщповщальшсть члешв Виконавчого органу Товариства чи члешв НаглядовоТ ради 
Товариства перед Товариством вщповщно е солщарною,

8.9.10. Член Виконавчого органу Товариства не може без згоди загальних збор!в Учасник1в або 
НаглядовоТ ради Товариства, а член НаглядовоТ ради Товариства - без згоди загальних збор!в Учасниюв:

-  здшенювати господарську д1яльнють як ф!зична особа - п!дприемець у сфер1 д1яльност1 
Товариства;

-  бути учасником повного товариства або повним учасником командитного товариства, що 
здшенюе дтяльшеть у сфер1 д’шльност! Товариства;

-  бути членом Виконавчого органу або НаглядовоТ ради шшого суб’екта господарювання, що 
здшенюе Д1яльн1сть у сфер1 д1яльност1 Товариства.

Порушення обов’язюв, передбачених цим пунктом, е пщетавою для роз1рвання Товариством 
договору (контракту) з такою особою без виплати компенсацГТ.

9. ТРУДОВИЙ КОЛЕКТИВ ТА ЙОГО ВИБОРН1ОРГАНИ
9.1. Трудовий колектив Товариства становлять yci громадяни, як! своею працею беруть участь в 

його д1яльност! на пщстав1 трудового договору (контракту), а також шших форм, що регулюють трудов! 
вщносини прац!вника з Товариством. Права та обов’язки трудового колективу Товариства 
визначаються виконавчим органом Товариства та чин ним законодавством.

9.2. Повноваження трудового колективу Товариства реал!зуються загальними зборами 
(конференщею) та Тх виборним органом, члени якого обираються таемним голосуванням на зборах 
(конференц!!) трудового колективу строком на 2-3 роки не менш як 2/3 голос!в.

9.3. Виборчий орган трудового колективу укладае з виконавчим органом Товариства колективний- 
догов!р, яким регулюються виробнич!, трудов! та економ!чш вщносини трудового колективу з 
виконавчим органом, питания охорони пращ, сощального розвитку, участ! робшшюв в використанн! 
прибутку Товариства,

9.4. На трудов! в i дно сини з робггниками, що не мають постШного мюця проживания в Укра'шц 
розповсюджуеться право Укра’ши.

10. Ф1НАНСОВИЙ PIK, ОБЛ1К ТА ЗВ1ТН1СТЬ
10.1. Ф!нансовий pix Товариства починаеться з 1 шчня та заюнчуеться 31 грудня. Першим днем
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д1яльносп Товариства е день реестрацп’ його Статуту. Перший фшансовий р!к закшчуеться 31 грудня 
року реестрацп Товариства.

10.2. Розрахунков1 та iHmi операци Товариства вщображаються на рахункових, поточних та 
шших рахунках. Оперативний, бухгалтерский, податковий та статистичний облш вщображуеться 
Товариством у вщповщних репстрах статистичного та аналпичного обл!ку.

10.3. Бухгалтерський, статистичний та податковий обл1к та звгшють у Товариств1 ведуться за 
правилами, встановленими чинним законодавством Укра'ши.

11. ВЩЮВЩАЛЬШСТЬ ТОВАРИСТВА
11.1. За порушення догов1рних зобов’язань, кредитно-розрахунково! i податковоТ дисципл1ни, 

вимог до якост1 продукцн та 1нших правил здШснення господарсько! д1яльноеп Товариство несе 
вщповщальшсть, передбачену законодавством Укра'ши. Оплата штраф1в за порушення умов договору, а 
також вщшкодування завданих збитшв не звшьняють Товариство без згоди контрагента вщ виконання 
зобов’язань щодо поставок продукци, проведения роб!т чи надання послуг.

11.2. Товариство несе вщповщальшсть по боргам вЫм своТм майном, на яке зпдно чинного 
законодавства може бути звернуто стягнення.

11.3. Товариство не вщповщае по боргам держави; держава не вщповщае по боргам Товариства.
11.4. Товариство не вщповщае по боргам Учаснигав. Учасники Товариства несуть 

вщповщальшсть в межах !х вклад1в. Учасники, яга не повнютю внесли вклади, вщповщають за 
зобов’язаннями Товариства також у межах невнесеноГ частини вкладу.

Звернення стягнення на частку Учасника у Товариств1 по його власних зобов’язаннях не 
допускаеться.

11.5. Ризик випадкового знищення або пошкодження майна, переданого в користування 
Товариству, несе саме Товариство.

11.6. Втручання в д1яльшсть Товариства з боку державних контролюючих оргашв не 
допускаеться, якщо тшьки це не обумовлено !х повноваженнями по здшсненню контролюючих функц!й 
по вщношенню до Товариства в межах i згщно з ддачим законодавством Укра’ши.

12. РОЗГЛЯД СУПЕРЕЧОК
12.1. Суперечки Товариства з\ свохми Учасниками та контрагентами пщлягають розгляду в 

судах, загальноГ юрисдикцп та господарських судах Укра’ши,
12.2. Суперечки м1ж Товариством та державою з питань д1яльност1 Товариства i державного 

регулювання 1ноземних 1нвестиц!й пщлягають розгляду в судах Укра'ши, якщо шше не передбачене 
м1жнародними договорами Укра'ши про захист шоземних швестицШ.

13. ДЕРЖАВНА РЕССТРАЦШ ЗМШ В УСТАНОВЧИХ ДОКУМЕНТАХ
13.1. Цей статут викладаеться у письмовш форм1, прошиваеться, пронумеровуеться та 

П1дписуеться засновниками (учасниками), уповноваженими ними особами. Зм1ни до статуту товариства, 
пщписуються учасниками товариства, як! голосували за р1шення про внесения таких змш. Справжшсть 
пщпиЫв учасник1в або уповноважено! особи засвщчуеться нотар1ально у випадках, передбачених 
законодавством або за бажанням учасниюв.

13.2. Змши та доповнення, як! сталися в установчих документах Товариства, i як1 вносяться до 
державного реестру, пщлягають державнш реестрацп вщпов1дно до законодавства Укра’ши.

13.3. Товариство зобов'язано, в строки визначен1 законодавством, повщомити орган державно! 
реестрацп, про змши, яга сталися в установчих документах, для внесения необхщних змш до 
державного реестру.

14. ПРИЧИНЕНИЯ Д1ЯЛЬНОСТ1 ТОВАРИСТВА
14.1. Припинення д1яльносп Товариства в5дбуваеться шляхом реорган1зац1’! або лквщацй з 

дотриманням вимог д1ючого законодавства.
14.2. Реоргашзащя Товариства може бути здШснена за р1шенням 36opiB Учасншав, або за 

р1шенням суду. При реоргашзаци Товариства вся сукупн!сть прав та зобов’язань Товариства переходить 
до його правонаступнигав.

14.3. Товариство може бути лквщовано:
за р1шенням Учаснигав або Загальних збор1в Учасник1в Товариства, в тому чиоги у зв’язку з 

закшченням строку, на який було створене Товариство, досягненням мети, для яко! п було створено;
за ршенням суду про визнання судом недшсною державно! реестрацп Товариства через
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допущен! при його створенш порушення, яю не можна усунути, а також в шших випадках, 
встановлених законом.

14.4. Лжвщащя Товариства проводиться призначеною ним лжвщацшною KOMicieio, а у випадках 
банкрутства та припинення д1яльност! Товариства за р!шенням суду або господарського суду 
лжвщацшною KOMicieio, що призначаеться цими органами.

14.5. 3 дня призначення лжвщащйноТ KOMicii до не'! переходять повноваження по управлшню 
справами Товариства. Лжвщацшна KOMicia несе вщповщальшсть за збитки, причинен! и д!яльшстю 
Товариству, його Учасникам татретш особам.

14.6. Лжвщацшна ком1Ыя у триденний строк з моменту и призначення публ!куе шформащю в 
орган! друку по м1сцю знаходження Товариства про лжвщащю Товариства i3 зазначенням строку подач! 
заяв кредиторами своТх претензш. Строк для заяви претензш не може бути менш двох мюящв з дня 
об’явлення про лжвщащю.

14.7. Лжвщацшна ком!с1я, оцшюе наявне майно Товариства, виявляе його деб!тор!в i кредитор!в 
та розраховуеться з ними, вжнвае заходи щодо сплати борпв Товариства трет!м особам, а також його 
Учасникам, складае лжвщацшний баланс та подае його вищому органу Товариства або органу, що 
призначив лжвщацшну KOM iciio.

14.8. TpomoBi кошти, що належать Товариству, включаючи виручку в!д розпродажу майна при 
лжвщащ'!, п!сля розрахунюв по оплат! пращ oci6, як! працюють на умовах найму, та виконання 
зобов'язань перед бюджетом, банками, власниками цшних nanepie, випущених Товариством та шшими 
кредиторами, розпод!ляються м!ж Учасниками Товариства у порядку i на умовах, передбачених 
законодавством та установчнмн документами, у шестимюячний строк шсля опубл!кування !нформац!У 
про лжвщащю.

14.9. ПретензП’ кредитор!в до Товариства, яке лжвщуеться, задовольняються за рахунок майна 
Товариства.

Претенз!У, як! виявлен! i заявлен! п!сля того, як пройшов строк, встановлений для Ух подання, не 
шдлягають розгляду i вщповщш борги вважаються згашеними.

Претенз!У, як! незадоволеш у раз! нестач! майна Товариства, вважаються згашеними. Згашеними 
також е претенз!У, як! не визнаш лжвщащйною KOMiciera; якщо кредитори впродовж мюяця з дня 
одержания повщомлення про повне або часткове невизнання претенз!У не звернуться до суду чи 
господарського суду для задоволення Ух вимог.

14.10. Майно, що залишилось шсля задоволення претенз!У кредитор1в i член1в трудового 
колективу Товариства, розподшяеться м!ж Учасник1в пропорц!йно Ух часткам в Статутному кашталк

14.11. У раз! виникнення суперечок щодо сплати заборгованост! Товариства, його rpomoBi кошти 
не п1длягають розпод1лу м1ж Учасниками до вир!шення цього спору або до одержания кредиторами 
вщповщних гарантш.

14.12. Л!квщац!я Товариства вважаеться завершеною, а Товариство таким, що припинило свою 
д!яльнють, з моменту внесения запису про це до державного реестру.

Статут прийнятий на Зборах Учасниюв в м. Одещ в 2-х орипнальних екземплярах тексту на 
украУнськш MOBi, як! мають однакову юридичну силу, та один з яких знаходиться в справах органу, 
який здшснив державну реестращю

Змши i доповнення в дшсний Статут, яю не суперечать чинному законодавству, можуть бути 
внесен! за рвениям 36opiB Учасниюв Товариства i набирають сили з моменту УхньоУ державно'! 
peecTpauii.
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Факты, викпадеш в цьому документ1, 
нотар1усом не перев1рялись.

-са, Украш а двадцять сьомого червня дв1 тисяч1 дев’ятнадцятого року.
Я, Адамець O.I., приватный HOTapiyc Одеського м1ського округу, засвщчую 

справжшсть шдпис1в Галан 1рини Валентишвни, Галан Анатол1я Даниловича, ям  
зроблено у мо1Й присутностт

Особи Галан 1рини Валентишвни, Галан Анатол1я Даниловича, ям  шдписали


