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1. ЗАГА Л Ь Н І ПОЛОЖЕННЯ
1
1 Т о ва р и ств о з о б м е ж е ною в ід п о в ід а л ь н іс тю “ НТЦ ЕКОТРЕЙД (надалі - Товариство)
створюється фізичними особами України шляхом реорганізації приватного підприємства „НВІ1
ЕКОТРЕЙД" в товариство з обмеженою відповідальністю „НТЦ ЕКОТРЕЙД і участі в підприємницькій
діяльності товариства з метою одержання прибутку у відповідності з Цивільним та Господарським
Кодексами України, з Законом України “Про господарські товариства” та згідно законодавства, діючого
на момент реєстрації.
„
.
1.2. Товариство з обмеженою відповідальністю “НТЦ ЕКОТРЕЙД" є правонаступником всіх прав
та обов’язків Приватного підприємства „НВП ЕКОТРЕЙД" зареєстрованого від 01 вересня 2009 року,
номер в ЄДР 1 227 102 0000 011203.
1.3. Засновниками Товариства (надалі у відповідних відмінках - Учасники) є:
ВАСИЛЬЄВ ВІТАЛІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ, паспорт AM 238456, виданий 15 січня 2001 року
Саксаганським РВ Криворізького МУ УМВС України в Дніпропетровській області, прописании та
проживає за адресою: 50024, м. Кривий Ріг, вул. Українська, буд, 280, щентифікаціинии код
КР УГЛЯК МАРИНА ВОЛОДИМИРІВНА, паспорт АО 137991, виданий 20 січня 2014 року
Центрально-Міським РВ Криворізького МУ УМВС України в Дніпропетровській області,
прописана та проживає за адресою: 50000, м. Кривий Ріг, вул. Леніна, буд. 8, кв.
ідентифікаційний код 2949908483:
1.4. Найменування Товариства:
повне:
і(
українською: товариство з обмеженою відповідальністю “ НТЦ ЕКОТРЕЙД ^,
російською: общество с ограниченной ответственностью “ НТЦ ЭКОТРЕИД ,
скорочене:
українською: TOB “ НТЦ ЕКО ТРЕЙД” ;
російською: ООО '‘НТЦ ЭКОТРЕЙД
1.5. Місцезнаходження постійно діючого керівного органу Товариства (місцезнаходження юридичної
особи): 50051, м. Кривий Ріг, вул. Криворіжсталі, будинок 6, приміщення 35.
2. Ю РИДИЧНИЙ СТАТУС ТО ВАРИ СТВА
2.1. Товариство вважається створеним і набуло статусу юридичної особи з дня його державної
Р

'створення та діяльність Товариства здійснюється з додержанням вимог антимонопольно

конкурентного законодавства.
. . .
2.2. Товариство з моменту державної реєстрації набуває майнові та власні немаинові права
обов'язки має відокремлене майно, самостійний баланс, розрахункові (поточні) та і н ш і рахунки в
банківських установах, круглі печатки, штампи, бланки із своїми реквізитами, фірмовий знак.
2.3. Товариство наділяється цивільною правоздатністю, дієздатністю, може бути позивачем та
2^4. Товариство може бути учасником інших господарських товариств, концернів, асоціацій,
добровільних об’єднань, бути учасником фондових бірж, як на території України, так і за її межами.
2.5. Товариство несе відповідальність за зобов'язаннями виключно своїм майном, на яке у
відповідності з чинним законодавством може бути накладено стягнення.
2.6. Товариство керується у своїй діяльності чинним законодавством України, цим Статутом, а
також внутрішніми локальними нормативними документами.

3. МЕТА І ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ТО ВАРИ СТВА
3.1.
Товариство створено з метою задоволення суспільних потреб фізичних та юридичних осіб в
його послугах (роботах, товарах) та реалізації, на основі отриманого прибутку, інтересів Учасників і
трудового колективу.
3.2 Предмет діяльності Товариства є:
• Провадження господарської діяльності щодо проведення робіт із землеустрою, землеоціночних робіт;
• Будівельна діяльність (вишукувальні, проектні, конструкторські роботи для будівництва,
зведення несучих та огороджувальних конструкцій, будівництво та монтаж інженерних і
транспортних мереж, капітальний та поточний ремонти);
• Проектно-вишукувальні роботи;
• Проектування благоустрою;
• Виконання робіт з благоустрою;
• Будівництво, зведення, монтаж та демонтаж будинків, споруд, а також відновлення та
зміцнення їх аварійних частин;
• Улаштування покрівлі;
• Захист конструкцій устаткування мереж;
• Роботи з нанесення ізоляційного та антикорозійного покриття;
• Монтаж бетонних, залізобетонних та металевих конструкцій;
• Монтаж (демонтаж) конструкцій зовнішніх інженерних мереж і систем (водопостачання;
каналізації; теплових внутрішньо квартальних, внутрішньо майданчикових і гарячого
водопостачання;
газопостачання;
магістральних
трубопроводів
та
обладнання;
електропостачання);
• Монтаж (демонтаж) внутрішніх мереж, систем, приладів, засобів вимірювання;
• Улаштування систем автономного опалення;
• Монтаж систем вентиляції і кондиціонування повітря;
• Сантехнічні роботи;
• Електромонтажні роботи;
• Монтаж систем сигналізації та охорони, контрольно-вимірювальної апаратури та приладів,
засобів автоматизації;
• Будівництво та ремонт споруд радіозв’язку, радіомовлення, телебачення, енергопостачання;
• Опоряджувальні роботи (художньо-реставраційні та роботи по оздобленню приміщень житла
тощо);
Будівництво об’єктів промислово-виробничого та соціально-культурного призначення;
Будівництво об’єктів для сільського господарства;
Будівництво, ремонт
та експлуатація готелів, бізнес-центрів, магазинів, торгівельних
комплексів, кафе, ресторанів, барів, відеосалонів, автостоянок, мотелів, автокемпінгів,
спортивних споруд, туристичних комплексів, офісних будівель, житлових будинків тощо;
• Будівництво і ремонт житла за замовленням населення;
• Промислове і цивільне будівництво;
• Капітальний і поточний ремонт будівель і споруд виробничого та невиробничого призначення;
• Виготовлення та випробування тросів та стропів;
• Розробка науково-технічної та проектно-кошторисної документації;
• Рекультивація фунтів та протиерозійні роботи;
• Інжинірингові роботи у будівництві та ремонті;
• Ремонт, монтаж (демонтаж) технологічного обладнання;
• Монтаж, ремонт та налагодження устаткування і машин загального та спеціального
призначення;
• Монтаж, ремонт та налагодження верстатів;
• Монтаж, ремонт та налагодження машин для металургії;
« Монтаж, ремонт та налагодження машин для добувної промисловості та будівництва;
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Монтаж, ремонт та налагодження двигунів, генераторів і трансформаторів електричного
струму;
Монтаж, ремонт та налагодження електророзподільної, електронної та контрольної апаратури;
Монтаж, ремонт, налагодження та технічне обслуговування електроустаткування;
Ремонт промислового устаткування та приладів;
Пусконалагоджувальні роботи;
Виробництво і ремонт будівельних конструкцій;
Виробництво машин та устаткування;
Виробництво металевих конструкцій та металевих виробів;
Виробництво і ремонт механічного устаткування;
Виробництво машин загального та спеціального призначення;
Виробництво транспортного устаткування;
Виробництво технологічної оснастки для верстатів;
ІВиробництво будівельних та оздоблювальних матеріалів;
Виробництво будівельних конструкцій та деталей з різних матеріалів;
Виробництво та монтаж метало пластикових вікон, дверей тощо;
Упакування та фасування будівельних матеріалів;
Діяльність агентств, комісіонерів, товарних брокерів та інших посередників в оптовій торгівлі;
Посередницькі послуги в торгівлі;
Посередницькі послуги при купівлі-продажу товарів народного споживання;
Посередницькі послуги при купівлі-продажу продукції виробничо-технічного призначення;
Посередницькі послуги при купівлі-продажу продукції сільськогосподарського виробництва;
Посередницькі послуги під час купівлі, продажу, здавання в оренду та оцінювання нерухомого
майна виробничо-технічного та невиробничого призначення;
Посередницькі послуги під час купівлі, продажу, здавання в оренду та оцінювання земельних
ділянок;
Посередницька діяльність у всіх інших сферах діяльності;
Зовнішня торгівля і зовнішньоекономічна діяльність;
Торгово-закупівельна діяльність (в т.ч. оптова і роздрібна торгівля, створення мережі власних
магазинів, кіосків);
Торгівельно-закупівельна діяльність на базі власних та орендованих торгівельних площ;
Оптова та роздрібна торгівля (в т.ч. лікарськими засобами, медичною технікою та медичним
обладнанням; нафтопродуктами,
паливно-мастильними матеріалами; продовольчими та
непродовольчими товарами; алкогольними напоями та тютюновими виробами; транспортними
засобами, запасними та комплектуючими частинами до них, обладнанням, приладом,
інструментами для технічного обслуговування транспортних засобів; будівельними
матеріалами; виробами з металів, металопрокатом; сантехнічним та теплообмінним
обладнанням; уживаними товарами; вторинною сировиною, відходами та брухтом; оргтехнікою
та програмним забезпеченням; виробами з дорогоцінних металів та каміння, біжутерії
вітчизняного та іноземного виробництва тощо);
Закупівля і оптово-роздрібна торгівля металами та сировиною для їх виробництва;
Здійснення операцій по обробленню металів;
Виготовлення та реалізація товарів повсякденного попиту та виробничо-технічного
призначення;
Виробництво товарів продовольчого та непродовольчого призначення;
Розробка та затвердження гранично допустимих скидів (ГДС) речовин у водні об’єкти із
зворотними водами;
Топографо-геодезична, картографічна діяльність;
Капітальний і поточний ремонт машин, обладнання механізмів, а також вантажних, легкових
автомобілів та автобусів, ремонт шин;
Створення станцій технічного обслуговування автомобілів та автостоянок;
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І ’емонт і технічне обслуговування легкових автомобілів та інших транспортних засобів;
С і ворення та утримання пунктів мийок автотранспортних
засобів;
С і ворення та експлуатація автозаправних станцій;
Допоміжні транспортні послуги;
Деревообробна діяльність, у тому числі заготівля, розпилювання, сушіння та реалізація лісо
продукції;
Лісопильне виробництво;
Виготовлення та ремонт меблів;
Столярні, слюсарні, теслярські роботи;
І ііід .'іііня послуг з перевезення пасажирів і вантажів автомобільним транспортом (в т.ч. надання
мослуї з перевезення пасажирів та їх вантажу на таксі) по країні та за кордоном;
Іі.и іі.іж ію розвантажувальні роботи;
11>інклюргно-експедиційні послуги;
Діяльнії; 11, у сфері геодезії, гідрографії та гідрометеорології;
Опорації з нерухомістю;
Купінля продаж земельних ділянок, власної нерухомості;
Здавання в оренду нерухомості різного призначення;
Здавання в оренду та продаж нерухомого майна виробничо-технічного призначення,
і н виробничого призначення;
Здавання в оренду власної нерухомості;
Здавання в оренду земельних ділянок, машин, механізмів, транспортних засобів, обладнання з
обслуговуючим та без обслуговуючого персоналу, рухомого та нерухомого майна;
Здавання в оренду та продаж майна виробничого та невиробничого призначення;
Здавання в оренду обладнання і машин виробничого призначення;
Здавання в оренду обладнання і машин виробничо-технічного призначення;
Виробництво товарів народного споживання;
придбання, приймання, зберігання, переробка, збут і вирощування зернових, олійних та інших
культур, насіння та іншої сільськогосподарської продукції;
оптова та роздрібна торгівля товарами народного споживання;
виготовлення, фасування і реалізація муки, комбікормів, круп та інших продуктів переробки;
оптова та роздрібна торгівля нафтопродуктів всіх видів;
надання транспортно - експедиційних послуг;
проектні, будівельні, ремонтні, монтажні, реставраційні та оздоблювальні роботи;
організація тимчасових підрядних колективів для виконання робіт та надання послуг як на
території України так і за її межами;
створення та обслуговування власної торгівельної мережі по реалізації як продукції власного
виробництва так і продукції інших виробників;
торгівельна (гуртова та роздрібна), торгово - закупівельна, комісійна діяльність (в т.ч. через
власну, або орендовану торгівельну мережу) продовольчими та непродовольчими товарами;
виробництво, заготівля, переробка та реалізація сільськогосподарської продукції, організація та
виробництво продуктів харчування, алкогольних та безалкогольних напоїв, непродовольчих
товарів сільськогосподарської та іншої сировини;
проведення операцій з нерухомим майном як на території України так і за її межами;
закупівля сільськогосподарської продукції та продуктів її переробки, а також тваринницької
надання консультативно - методичних, інформаційних, технічних, організаційних, допоміжних
послуг у галузі управління та персоналом (менеджменту) та інших послуг, проведення
маркетингових досліджень;
надання юридичним та фізичним особам практичної допомоги в організаційних, валютно фінансових, договірна - правових питаннях, збуту продукції, експертно - імпортних операції;
посередницька, дилерська, дистрибютерська діяльність, а також проведення бартерних
операцій;
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іфонді і. і лізингова, факторингова діяльність;
і іипроння іа отримання консигнаційних, митних, ліцензійних складів;
інша діяльність пов’язана з фондовим ринком;
...... 111 к і імпортні та інші міжнародні економічні операції (зовнішньо - економічна діяльність)
проектування , монтаж, технічне обслуговування засобів протипожежного захисту та систем
опалення, обм еж ення та оцінка протипожежного стану об'єктів; ,
консультації з питань інформації;
і кпадуїіання та зберігання матеріалів, товарів тощо;
юридичні послуги фізичним та юридичним особам;
рікіроіж и м впровадження ноу-хау;
ідій( іюння маркетингової, лізингової, брокерської, дилерської, інжинірингової діяльності;
інформаційно консультаційні послуги;
і іроді іаїзницькі, агентські та посередницькі послуги;
киш упі.іа ції з питань комерційної діяльності та управління;
юхнічні випробування та дослідження вимірювання чистоти води та повітря, радіоактивності
тощо;
аналіз с. і ану навколишнього середовища;
ізоляційні роботи, водопровідні і каналізаційні роботи, газопровідні роботи, установлення
огороджень і поручнів;
проведення робіт з розробки документів, що обґрунтовують обсяги викидів для підприємств,
уі іанон організацій та громадян - суб’єктів підприємницької діяльності;
розробка і впровадження у виробництво робіт науково-технічного, дослідницького,
винахідницького характеру в галузі створення нових технологій, засобів механізації і
автоматизації процесів, устаткування, технологічних пристосувань, засобів охорони праці,
навколишнього середовища;
оптова та роздрібна торгівля товарами народного споживання;

3,3 Види діяльності, що згідно з законодавством України підлягають ліцензуванню, Товариство
може здійснювати тільки при наявності спеціального дозволу (ліцензії).

4. ПРАВА І О БО В'ЯЗКИ УЧАСНИКІВ ТО ВАРИ СТВА
4.1,
Кожен із учасників Товариства має право:
брати участь в управлінні справами Товариства; ^
брати участь у розподілі прибутку Товариства і одержувати його частку (дивіденди);
одержувати інформацію про діяльність Товариства. На вимогу учасника Товариство зобов'язане
надати йому для ознайомлення річні баланси, звіти про фінансово-господарську діяльність
Іоиарисіва, протоколи ревізійної комісії, протоколи зборів органів управління Товариства тощо;
вийти в передбаченому установчими документами порядку зі складу Товариства;
ідійснити відчуження частки у статутному фонді Товариства;
вимагати розгляду поставленого ним питання на зборах Учасників Товариства, якщо питання ним
було поставлено не пізніше 25 днів до початку зборів:
призначати представників для участі у зборах Учасників Товариства і відкликати їх.
4.2
Учасник Товариства має право продати чи іншим чином відступити свою частку (п частину) у
с іа іу їн о м у фонді одному або кільком Учасникам цього Товариства, або третім особам. В разі передачі
ч ік іки (її частини) третій особі відбувається одночасний перехід до неї всіх прав та обов’язків, що
належали Учаснику, який уступив її повністю або частково.
4,3.
Учасники Товариства користуються переважним правом купівлі частки (п частини) Учасника
пропорційно до розмірів своїх часток. Купівля здійснюється за ціною та на інших умовах, на яких частка
(її частина) пропонувалася для продажу третім особам. Якщо Учасники Товариства не скористаються
своїм переважним правом протягом місяця з дня повідомлення про намір Учасника продати частку (п

чиї іиму) . h мі іірої ні ом іншого строку, встановленого Статутом Товариства чи домовленістю між його
Vі і.к ним м и, ч . іс ік іі (її частина) може бути відчужена третій особі.
4 4 1їж іка Учасника Товариства з обмеженою відповідальністю може бути відчужена до повної ЇЇ
і ііл й іи лиши у іій частині, в якій ЇЇ уже сплачено,
І 1 разі придбання частки (її частини) учасника самим Товариством, воно зобов’язане
ріМЛІаувніи п іншим Учасникам або третім особам протягом шести місяців з дня її придбання або
'м и т н и ц і і т и і і атутний фонд.
■І11 I і Iі.і п і морі і Учасника Товариства його частка у статутному фонді переходить до спадкоємця
' І" ............ >соби або в разі реорганізації учасника - юридичної особи до його правонаступника.
-І - І! їй її підмови спадкоємця від вступу до Товариства з ним проводяться розрахунки як при
виході Учасника з Товариства.
' * Унш ник Товариства має право вийти з Товариства, повідомивши про свій вихід не пізніше, як
ІІІ місиць до ииходу,
4 9 Учасник, який виходить із Товариства, має право одержати вартість частини майна,
пропорційну й о т частці в статутному фонді. Виплата проводиться після затвердження звіту за рік в
якому ВІН вийшов з і ооариства і в строк до 12 (дванадцяти) місяців з дня виходу. Учаснику, який вибув,
спгшчусться наложна йому частка прибутку, одержаного Товариством в даному році до моменту його
виходу
4 10 la домовленістю між Учасником та Товариством виплата вартості частини майна Товариства
можи ііу іи замінена перєданням майна в натурі.
Якщо вклад до статутного фонду був здійснений шляхом передання права користування майном,
відповідно майно повертається учасникові без виплати винагороди.
■1 11 Спори, що виникають у зв’язку з виходом учасника із Товариства , у тому числі спори щодо
порядку визначення частки у статутному капіталі, її розміру і строків виплати, вирішуються судом.
4 12 Учасники Товариства зобов'язані:
дотримуватись Статуту Товариства і виконувати рішення загальних зборів Учасників Товариства;
виконувати свої обов'язки перед Товариством, в тому числі пов'язані з майновою участю, а також
вносити вклади і додаткові внески в розмірі і порядку, передбаченими Статутом;
іііерітаги комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства;
сприяти досягненню Товариством мети своєї діяльності.
4 ІЗ. Учасники товариства не відповідають за його зобов’язанням і несуть ризик збитків,
пов'я і, т и х з діяльністю товариства, у межах вартості своїх вкладів.
■І 14, Учасник Товариства, який систематично не виконує або неналежним чином виконує
обов’язки, або своїми діями перешкоджає досягненню мети Товариства, може бути виключений з
Товариства, якщо за це рішення проголосують Учасники, що володіють у сукупності більш як 50
відсоїками іагальної кількості голосів Учасників Товариства. При цьому цей Учасник (його представник)
участі п голосуванні не бере,
5. МАЙНО, ФОНДИ, ПРИБУТОК ТО ВАРИ СТВА
5 1 Товариство є власником:
майна, переданого йому у власність Учасниками, як внески до статутного фонду;
продукції, виготовленої Товариством у процесі господарської діяльності;
одержаних прибутків від господарської діяльності;
іншого майна, придбаного за умовами, не забороненими законом.
!> 2, Джерелами формування майна Товариства є:
ірошові та інші матеріальні внески Учасників;
прибутки, одержані від реалізації продукції, робіт, послуг, а також інших видів господарської
діяльності;
прибутки від цінних паперів;
кредити банків та інших кредиторів;
безоплатні або благодійні внески та пожертвування організацій, підприємств, громадян;
інші джерела, не заборонені діючим законодавством України.

В і Іо їш р и сп ю здійснює володіння, користування та розпорядження майном у відповідності з
М екко .'п ін і ......... Товариства в порядку, затвердженому зборами Учасників на основі діючого
ЗйКОНОДІЯСТВВ.
'і 'і Тоиариспю мас право продавати і передавати іншим підприємствам, установам, організаціям
і ірпмпдчнпм, і>і>мпнонати, передавати в оренду, надавати безкоштовно в тимчасове користування або
І позику мипожні йому матеріальні цінності і кошти, а також списувати їх з. балансу.
5.В Гоїшрисмю мас право купувати, одержувати на засадах дарування, орендувати або іншим
............... 11 <>ДЧ»і Уі'ліи майно або права на нього у підприємств, установ, організацій та громадян.
'■її Мпино Іоізарисш а становлять виробничі і невиробничі фонди, а також інші цінності, вартість
Ріки* міді »(>|>.оку»; 11.(;я на балансі Товариства
I 7 У ГоиприствІ створюється резервний (страховий) фонд та фонди, необхідні для діяльності
ґо м р и с т ів
В 0 Роаориний (страховий) фонд створюється в розмірі 25% Статутного фонду за рахунок
ЩОрІЧИИХ відрахувань в розмірі 5% від суми чистого прибутку.
' ' ' і Можлииі збитки Товариство покриває за рахунок резервного (страхового) фонду або інших
коіліін Іонприї т . і, якщо цих коштів недостатньо, Учасники приймають рішення про внесення
додпікоиих икіі.ідін 11()0 про реалізацію майна Товариства.
5
10 Прибуток Товариства утворюється з надходжень від господарської діяльності Товариства
ні' ля ііо кр и и и м п куріальних та прирівняних до них витрат і витрат на оплату праці. З економічного
" і " " "/ ї ї у Гоїіарис т а сплачуються проценти по кредитах банків та по облігаціях, а також вносяться
пнродОачоні іаконодавством України податки та інші платежі до бюджету.
'і II Ч исіий прибуток Товариства, одержаний після вищевказаних розрахунків, залишається в
повному розпорядженні Іовариства. Його розподіл та використання вирішують загальні збори
Учасників,
6. СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ ТО ВАРИСТВА
ь і Для забезпечення діяльності Товариства за рахунок грошових внесків створено статутний
к,шини загальною сумою 750,00 грн. (Сімсот п’ятдесят гривень). Статутний капітал поділений на 100
чаї нж, одна частка становить 7,50 гривень.
• і 2 Статутний капітал розподіляється між Учасниками (в гривнях) наступним чином:
Васильєв Віталій Володимирович - 375,00 гривень, що відповідає 50 часткам у статутному
капіталі та відповідає 50 голосам при голосуванні:
Кругляк Марина Володимирівна - 375,50 гривень, що відповідає 50 часткам у статутному
каппалі та відповідає 50 голосам при голосуванні;
(3,3 Сума Статутного капіталу визначає мінімальний розмір майна Товариства, який гарантує
НІН'[ЮСИ його кредиторів.
II ’І І оізариство має право змінювати (збільшувати або зменшувати) розмір Статутного капіталу.
і ' 1' Зменшення Статутного капіталу Товариства допускається після повідомлення усіх його
кредиторів І) цьому разі кредитори мають право вимагати дострокового припинення або виконання
ііідіюиїдних зобов’язань Товариства та відшкодування їм збитків.
іі
(і С іатутний капітал Товариства може поповнюватися за рахунок:
ді ідаїкоиих внесків Учасників;
- прибутку, тр и м а н о го Товариством від господарської діяльності;
принципи нових Учасників;
і' Інший спосіб, який не суперечить чинному законодавству.
7. ГО СПО ДАРСЬКА, ЕКОНОМІЧНА ТА СО Ц ІАЛЬН А
Д ІЯ ЛЬНІСТЬ ТО ВАРИСТВА
7
1 Товариство самостійно визначає перспективи розвитку, планує і здійснює свою діяльність,
ииходнчи із попиту на власні товари, роботи, послуги, а також необхідності забезпечення виробничого і
' оціального розвитку Товариства, збільшення прибутків.

Товарне ю о реалізує власну продукцію, роботи, послуги, майно по цінам і тарифам,
иоілвним самостійно або на договірній основі, а у випадках, передбачених законодавством, по
ціїївм, що регулюються державою.
ІТ о в а р и с т ію має право користуватися банківськими кредитами на комерційній основі.
Товарні ІШІ межі. Іі,ід ,іи ,пи банку на договірній основі право користування своїми вільними коштами і
1,1 і мі м*мпн їм. 1111 аідсоток за їх користування,
7,4, Товарне т о може створювати на території України, а також за її межами дочірні підприємства,
І пр<1ді І,ііч іи ц ііі;і. які в своїй діяльності керуються законодавчими актами країни за їх
ІІЇНІХОДЖ оиііям Філії і представництва Товариства не є юридичними особами і діють на основі
Пе/ЮЖІНЬ про них, затверджених Товариством, а дочірні підприємства - на основі затверджених
Товариством статутів,
і Сума * татутного фонду Товариства визначає мінімальний розмір майна Товариства і є його
тітутним капіталом. Статутний капітал повністю формується на протязі першого року діяльності
Іп ім р и гп м
7 0 Якщо після закінчення другого чи кожного наступного фінансового року вартість чистих активів
Ь'Віїриї їм.і ініяииіься меншою від статутного капіталу і зареєстровані відповідні зміни до статуту в
у‘ ..........пішому порядку, якщо учасники не прийняли рішення про внесення додаткових вкладів. Якщо
Іір т іс т ь чистих активів Товариства стає меншою від визначеного законом мінімального розміру
е ін іу іи о го капіталу, Товариство підлягає ліквідації,
/ / Іопариство має право продавати, дарувати, передавати іншим підприємствам, установам,
Організаціям, громадянам, обмінювати, здавати в оренду, надавати безкоштовно, в тимчасове
Користування або в борг будівлі, що йому належать, споруди, обладнання, транспортні засоби,
інвентар, сировину та інші матеріальні цінності, а також списувати їх з балансу (з дозволу зборів
Учасників),
7 8 Товариство має право реалізовувати товари та послуги за готівку та безготівковий рахунок
іромадянам, підприємствам та організаціям.
8. О РГАНІЗАЦІЯ ТА О ПЛАТА ПРАЦІ, СОЦІАЛЬНІ ГАР А Н ТІЇ
І Товариство має право на договірній основі використовувати працю громадян. Товариство
11" " ' уі : громадянам, працю яких використовує, соціальні, економічні гарантії і права, передбачені
діючим законодавством.
В 2 Управління Товариством проводиться у відповідності з порядком, встановленим цим
Статутом, в т.ч. на основі поєднання прав Учасників Товариства та інтересів трудового колективу
Товариства, що відмічається у колективній угоді, укладеній згідно з умовами, визначеними Законом
України "Про колективні договори та угоди",
З
3 Трудовий колектив Товариства, як сторону колективної угоди, представляє обраний і
уіюннопажений ним в порядку, передбаченому Законом України "Про підприємства", орган трудового
колективу (рада трудового колективу, профспілковий комітет, представник трудового колективу та ін.).
Колективною угодою (договором) регулюються виробничі, трудові і економічні відносини
ірудоиого колективу з Учасниками Товариства і його адміністрацією, питання охорони праці,
1"ЦІ. II її,ного розвитку колективу.
і озбіжності, що виникають при укладанні або виконанні колективної угоди вирішуються в
порядку, встановленому законодавчими актами України.
8 4 Трудові прибутки найманого працівника Товариства визначаються трудовим договором
(контрактом) і у відповідності з законодавством України регулюються податками.
Мінімальний розмір оплати праці найманих працівників не може бути менше мінімальної
іа р о Ь т ю ї плати, встановленої законом України.
Н .), Працівники Товариства підлягають соціальному забезпеченню в порядку і на умовах,
передбачених діючим законодавством,
Іопариство
іаконодавства.

проводить

відрахування

на

соціальне

забезпечення

відповідно

до

чинного

8
о їовариство самостійно встановлює форму, систему і розмір оплати праці, а також інших видів
прибутку працівників.

. Ганйристік) 1і імі и іійио встановлює для своїх працівників додаткові відпустки, скорочений
(ніОоМИЙ ДЧІІІ. Ill ІНШІ пільги,
1,11 1 оміїрис і по пров'язане забезпечити для всіх працюючих безпечні умови праці і несе
И п о іІД в П й ......і- у відповідності з законодавством за шкоду, заподіяну їх здоров'ю та працездатності.
І1' 1 Говйристно формує фонд охорони праці в порядку встановленому чинним законодавством
УмрІ.... і 1прммовуючи до них частину коштів, визначену рішенням місцевих рад.
9.
УПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВОМ
s І І І Ницим о р іш ю м управління Товариством є загальні збори учасників товариства, у складі
Умйпнинін йПп при н 1. 11п-інїх ними представників.
, Вбори Уча< ників нважаються повноважними, якщо на них присутні Учасники (представники
Унішіикім), щп манні, разом більше ніж 60% голосів.
І
) Пряді іаиники Учасників можуть бути постійними або призначеними на визначений термін.
Учаї НИКИ МіЮТЬ право в иудь-який час замінити свого представника на зборах Учасників, попередивши
про цр і іроді і.іи ііпк.і іа інших Учасників.
УчіСНИК Гоопристиа має право передати свої повноваження на зборах іншому Учаснику або
і іроді іамнику Інш ою Учпсника.
4 'І У чііс ііиі и маю і ь кількість голосів, пропорційну кількості їх часток у Статутному фонді.
Учасники товариства, що беруть участь у зборах, реєструються з зазначенням кількості голосів,
»inу маг кожнии учасник І |ей перелік підписується головою і секретарем зборів.
9.5 Учасники мають кількість голосів, пропорційну кількості їх часток у Статутному фонді
Іоиприспш
9.6 Будь який Учасник має право вимагати розгляду питання на зборах Учасників за умови, що
шию ним (іупо пославлене не пізніше, як за 25 днів до початку зборів.
'і 7 Дня ведення зборів Учасники обирають голову зборів строком на 1 рік.
'їм До компетенції зборів Учасників Товариства належать:
й) визначення основних напрямків діяльності Товариства, затвердження його планів і звітів про їх
ииконнння;
і)) внесення змін у Статут Товариства;
в) обрання і а відкликання членів виконавчого органу;
і) визначення форм контролю за діяльністю виконавчого органу, створення та визначення
поштош-шонь відповідних контрольних органів;
д) ствердж ення річних звітів та бухгалтерських балансів, розподілу прибутку та збитків Товариства;
<■) вирішення питання про придбання Товариством частки Учасника;
ж) виключення Учасника з Товариства;
і) прийняття рішень про припинення діяльності Товариства, призначення ліквідаційної комісії,
іиівирджоння ліквідаційного балансу;
і)
створення, реорганізація і ліквідація дочірніх підприємств, філіалів і представництв, затвердження
їх і і , пупи і положень;
к) виносення рішень про притягнення до майнової відповідальності посадових осіб Товариства;
п) іапю рдження правил процедури та інших внутрішніх документів Товариства, визначення його
оріпнізаційної структури;
м) визначення умов оплати праці посадових осіб Товариства, його дочірніх підприємства, філій та
иродсіавництв;
її) іаіиердження договорів, укладених на суму, яку своїм рішенням встановлюють учасники;
о) in іановлення розміру, форми і порядку внесення Учасниками додаткових внесків.
'Н і До виключної компетенції зборів учасників належить прийняття рішень з пунктів “а” - “д", “ж ” і
но можуть бути передані для вирішення виконавчому органу.
я 10. З питань, вказаних в пп. "а,!, "б”, “ж ” даної статті рішення вважається прийнятим, якщо за
н і ,1110 проголосують учасники, що володіють у сукупності більш як 50 відсотками загальної кількості
голосів Учасників Товариства. З інших питань рішення приймаються більшістю голосів Учасників,
присутніх на зборах.

! ....' Н,,м* .......... .
Уч,|,:,|ик'в виконавчому органу Товариства можуть бути делеговані права
1 ^ * ......
»'дноспних до компетенції зборів, за виключенням вказаних в пп. "а” - у , “є " ц іє ї

головою

і 7 ’^
м и к а ю т ь с я не Рідше двох раз,в на Рік. позачергові Збори
.»борів Товариства при наявності обставин
шо свідчать ппп

Е 2 2 І Ї 5 Т ™ V1' “ аРИї ТВа Га 8 б т Ь ‘ ЯК0Му Ш 0 М У випа« ’ * « * > ЦЬОГО потребують інтереси
Г і І Р V, ’П|1" 1аСИИК,ії ІоваРиства повинні скликатися також на вимогу дирекції
. ‘МПІПМ, Товариства що володіють разом б,льш. „ , * 10% голос,в. мають лраво вимагати

В и м ін і п а н і

/!«■
час 1 3 будь-якого приводу. Якщо на протязі 25 днів голова зборів
т і ї и і йикоі
нкіі:),чноі вимоги, Учасники мають право самі скликати збори Учасників
; Про проно/іоння зборів Товариства Учасники п о в і д о м л я ю т ь с я в письмовій форм, з вказанням
Ш , МІРЦЯ п р о й д е н и й м порядку денного, Повідомлення повинно бути зроблено не менш ніж за 30
К
* ............................ .
Но пізніше як за 7 днів до скликання зборш У ч а ї к а м То^риства повинна
........,ил|' " ' “ знайомитися з документами, внесеними у порядок денний зборів питань не
« ........^ ............... « * ^
■ » * - . прийматися и
№|
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Товариства е директор що здійснює керівництво поточною діяльністю
* П Н Ш
>1 н ! і Л....................1ш ачаеться на п о с а д і відкликається зборами Учасників
І................. ■ Д ирлкіором може бути особа, яка не е Учасником Товариства. З директором укладається
.............. .. ' І" І0ИІ' ’ (кош ракт). який затверджується зборами. В контракті обов'язково зазначаються
ї ї 1“ ” ї " ......... У” 0В ДІЯЛЬН0СТІ' матеріального забезпечення та соціальних гарантій Контракт
д ІМ' ,|П 1111'• '[)И(:ім.і з директором укладає голова зборів Товариства.
> Директор вирішує всі питання діяльності Товариства, за виключенням тих які віднесені до

’і ' : : ; ; ; ; ; ; : ;

рт

Директор не мае права приймати рішення

д™

17 Дир«їктор має право без доручення проводити дії від імені Товариства а саме'
■ШДкривнги і закривати розрахункові та інші рахунки в банківських установах'
■ укладати угоди, включаючи трудові;
■ Д И М И иклзівки, обов'язкові для всіх працівників Товариства;
підпік уїм ги документи Товариства;
ІН1ДІIII,11 и И рамках компетенції накази, видавати доручення;
Представляти Товариство у всіх підприємствах, установах, організаціях,
В Директор є начальником цивільної оборони Товариства і в питаннях цивільної обооони ліг и
Ї Ї .....Ц...........
У“ Ра“ "Про цивільну оборону” , рішеннями державноТвиконавчоТвлади та
............ амоврядування, організує виконання мобілізаційних завдань, які встановлені для Товариства
оріпннми місцевого самоврядування.
пивлені дли швариства
І ' На Іовариство покладається персональний облік військовозобов'язаних і призовників
Дирнктор Товариства несе відповідальність за стан цієї роботи.
призовників.
120 Директор несе персональну відповідальність за зберігання трудових книжок працівників та
ш х записів чинному законодавству аб° —
~
''■'І Кпи,роль за діяльністю директора Товариства здійснюється ревізійною комісією що
Р
з юрами Учасників Товариства, Ревізійна комісія обирається складі З(трьох) осіб Директор
Н і може бути членом ревізійної комісії.
иии. директор
П< рі вірка діяльності дирекції проводиться ревізійною комісією за дорученням зборів Учасників з
ШІН.... " Ініціативи, або на вимогу Учасників Товариства.
Учасників, з
І ''■нміинс) комісія доповідає про результати проведених нею перевірок зборам Учасників.
• ■ евізіина комісія складає звіти по річних звітах і балансах. Без висновків ревізійної комісії
.....'" І У™ и к і в Товариства не мають права затверджувати баланс Товариства.
евізійна комісія має право ставити питання про скликання позачергових зборів Учасників
ИКЩО виникає загроза суттєвим інтересам Товариства або виявлені зловживання службовими особами

10. ЗО ВНІШ НЬО ЕКО НО М ІЧНА Д ІЯ ЛЬНІСТЬ
10 І Товарні т о < имої гійио здійснює зовнішньоекономічну діяльність, яка регулюється законами
Грййристпо нсіупас и відносини з різними підприємствами, організаціями та іншими
ШЩИММИМИ і .........
.і іакож і фізичними особами закордонних країн відповідно до мети та предмету
ДІННУМ її їе и ір и с гв и
10
і' процін.і приміщення зовнішньоекономічної діяльності Товариство користується повним
9 ІИ № М f t p i i Оуб'скиї іонііііііііьооконом ічної діяльності відповідно до діючого законодавства України і

Mrtfyty
І '0 3 Гоййриї II U) іікспортус продукцію і послуги власного виробництва та придбані, а також
В ц Ж І ^ " Н п р і і обладнання іа матеріали для власних потреб і для реалізації.
І'О'І. ІР Ін Іш н і.о іо р іо ш операції, що укладаються Товариством, підписуються директором
Ц И р Ш nia ( i l .......... ................. ню ііаженою дорученням, підписаним директором Товариства) і головним
П у,м ін е р о м
11. ОБЛІК, ЗВІТНІСТЬ І КОНТРОЛЬ
I N I І. Гавириї цю гюроііумає на обліку в органах державної податкової інспекції та державної
§ТІТИ€'ін И ЗІ« ми і (о інаход т ін я м постійно діючого керівного органу Товариства.
11 і Ії01іри< тво іюдо у встановленому порядку облік і звітність про фінансово-господарську
ДІРШйНІеїм н і ч оііораніинии, бухгалтерський і статистичний, і несе відповідальність за їх достовірність.
ПРДЙТКОіим органам декларації, звіти по податкам та інші необхідні документи і дані, пов'язані з
НфМУІЙННИМ і и и ііііа іо іо податків, в строки і обсягах, встановлених законодавством України.
11
1 Говярисіно подас дані, необхідні для проведення державних статистичних спостережень,
fU liftH in.i й і строки і іа формами державної звітності, що затверджені органами державної статистики.
Директор носії шдповідальність за достовірність і повноту статистичних даних.
11.4 ......роль ф інансової діяльності Товариства і окремих видів діяльності в межах своєї
ЦрМПІТйНЦІЇ ииконуї доржанна податкова інспекція, державна контрольно-ревізійна служба, ревізійні
Іртіни Гоиарис іиа, аудиторські служби, державні органи, на які покладено нагляд за охороною праці,
................. . (ж оію іічною охороною та інші державні органи нагляду.
115 НІдіюмідальнісіь за стан, своєчасне подання, достовірність податкової, бухгалтерської та
ІНШОЇ Пітної ті покладається на директора Товариства та головного бухгалтера.
ї ї 1' Ти и іім ін и й рік Товариства співпадає з календарним. Річний звіт по операціях Товариства і
ИОЮПанамі; скпадаїаься в строки, передбачені чинним законодавством.
11 7 Гоиарисгво укладає угоди з органами Державного архіву України на предмет архівного
пГк пуюиумаїїии, и гому числі передачі їм на зберігання документів про діяльність Товариства за весь
ПІрІОД йою н нуиання, в порядку, встановленому чинним законодавством.
12. ТОВАРИСТВО І ДЕРЖ АВА
12 І Доржапа гарантує додержання прав і законних інтересів Товариства і забезпечує йому рівні
ПрййОйІ ш о к ......мічні умови господарювання.
V/V. Іонаристізо не відповідає по зобов’язанням держави, держава не
відповідає по
юГюи ч lai її і>ім Іоиариства.
Уі З І <»h . ірис і во зобов’язане:
......і ......
навколишнє середовище від забруднення та інших шкідливих впливів;
відшкодувати відповідній раді народних депутатів збитки, завдані нераціональним використанням
■•МЛІ і а .... . природних ресурсів і забрудненням навколишнього середовища.
N2.4 Взаємовідносини Товариства з органами державного
управління і місцевого
■ М РІрйДупання регулюються відповідно до чинного законодавства України.
13. ПРИПИНЕННЯ Ю РИДИЧНОЇ ОСОБИ
1 і І Припинення діяльності Товариства проводиться шляхом його реорганізації (злиття,
при» пи ш ім поділу, перетворення) або ліквідації - за рішенням учасників, а у випадках, передбачених
іаммнідаїканом за рішенням суду.

13.2. Учасники Товариства або суд, що прийняв рішення про припинення юридичної особи,
зобовязані негайно повідомити про це орган, що здійснює державну реєстрацію, який вносить до
єдиного державного реєстру відомості про те, що Товариство перебуває в процесі припинення.
13.3. Учасники Товариства або суд, що прийняв рішення про припинення Товариства,
призначають за погодженням з органом, який здійснює державну реєстрацію, комісію з припинення
юридичної особи (ліквідаційну комісію, ліквідатора тощо) та встановлюють порядок і строки припинення
Товариства.
13.4. З моменту призначення комісії до неї переходять повноваження щодо управління справами
Товариства. Комісія виступає в суді від імені Товариства.
13.5. Ліквідаційна комісія поміщає в друкованих засобах масової інформації, в яких містяться
відомості про державну реєстрацію повідомлення про припинення юридичної особи та про порядок і
строк заявлення кредиторами вимог до неї. Цей строк не може становити менше двох місяців з дня
публікації повідомлення.
Комісія вживає усіх можливих заходів щодо виявлення кредиторів, а також письмово повідомляє
їх про припинення юридичної особи. Одночасно ліквідаційна комісія вживає необхідних заходів щодо
стягнення дебіторської заборгованості Товариства.
13.6. Ліквідаційна комісія після закінчення строку для пред’явлення вимог кредиторам складає
проміжний ліквідаційний баланс, який містить відомості про склад майна Товариства, перелік
пред’явлених кредиторами вимог, а також про результати їх розгляду.
Проміжний ліквідаційний баланс затверджується учасниками Товариства або органом, який
прийняв рішення про ліквідацію Товариства.
13.7. Виплата грошових сум кредиторам Товариства, провадяться у порядку черговості,
встановленої пунктом 13.9 даної статті, відповідно до проміжного ліквідаційного балансу, починаючи від
дня його затвердження, за винятком кредиторів четвертої черги, виплати яким провадяться зі спливом
місяця від дня затвердження проміжного ліквідаційного балансу.
13.8. В разі недостатності у Товариства, грошових коштів для задоволення вимог кредиторів
ліквідаційна комісія здійснює продаж майна Товариства.
13.9. При ліквідації Товариства у разі його платоспроможності вимоги його кредиторів
задовольняються в такій черговості:
1)

в першу чергу задовольняються вимоги щодо відшкодування шкоди, заподіяної каліцтвом, іншим
ушкодженням здоров’я або смертю, та вимоги кредиторів, забезпечені заставою чи іншим
способом;

2)

в другу чергу задовольняються вимоги працівників, пов’язані з трудовими відносинами, вимоги
автора про плату за використання результату його інтелектуальної, творчої діяльності;
3) в третю чергу задовольняються вимоги щодо податків, зборів (обов’язкових платежів);
4) в четверту чергу задовольняються всі інші вимоги.
Вимоги однієї черги задовольняються пропорційно сумі вимог, що належать кожному кредитору
цієї черги.
13.10.^ Після завершення розрахунків з кредиторами ліквідаційна комісія складає ліквідаційний
баланс, який затверджується учасниками або органом, що прийняв рішення про ліквідацію Товариства.
13.11. Майно Товариства, що залишилося після задоволення вимог кредиторів передається його
учасникам.
13.12. Якщо вартість майна Товариства є недостатньою для задоволення вимог кредиторів
Товариство ліквідується в порядку, встановленому законом про відновлення платоспроможності або
визнання банкрутом.
13.13. Злиття, приєднання, поділ та перетворення Товариства здійснюється за рішенням
учасників, а у випадках, передбачених законом, - за рішенням суду.
13.14. Товариство є ліквідованим з дня внесення до Єдиного державного реєстру відповідного
запису.

14.РЕЄСТРАЦІЯ ЗМІН ТА ДОПОВНЕНЬ ДО СТАТУТУ
14.1. Положення цього Статуту можуть змінюватись або доповнюватись на підставі рішень зборів
Учасників.
14.2. Зміни та доповнення до Статуту набирають чинності з дня їх реєстрації в органі державної
реєстрації у вигляді окремих додатків або шляхом викладення Статуту в новій редакції.
14.3. Зміни, які сталися у Статуті Товариства і які вносяться до державного реєстру, підлягають
державній реєстрації за тими ж правилами, що встановлені для державної реєстрації Товариства.
14.4. Товариство зобов’язане у п’ятиденний строк повідомити орган, що здійснив реєстрацію, про
зміни в Статуті Товариства.
14.5. Зміни та доповнення до Статуту набирають чинності з дня їх внесення до державного
реєстру.
15. ЗАКЛЮ ЧНІ ПОЛОЖЕННЯ
15.1.
Все, що не передбачене даним Статутом, регулюється у відповідності до чинного
законодавства України.
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