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Розділ 1. Загальні положення
1.1.Товариство з обмеженою відповідальністю „Волинь-Кальвіс” (даліТовариство) створене та діє відповідно до Цивільного кодексу України,
Господарського кодексу України, Закону України „Про господарські
товариства” та інших актів чинного законодавства України.
1.2. Засновниками, а з моменту державної реєстрації Товариства
учасниками Товариства є:
1. Понікарчук Анатолій Миронович (паспорт АС 136396, виданий 01.11.96.
Ковельським
МРВ УМВС), що проживає за адресою
м.Ковель,
вул.Відродження, буд. 20, кв.49.
2. Гончаренко Софія Петрівна (паспорт АС 137879, виданий 21.11.96.
Ковельським МРВ УМВС), що проживає за адресою м.Ковель, вул.Міцкевича,
буд. 1, кв. 10 .
3. ЗАТ „Кальвіс”, Республіка Литва, м.Шяуляй, вул.Прамонес, 15
В результаті приєднання
Товариства з обмеженою відповідальністю
Ковельський технічний центр «Агромашсервіс» до Товариства з обмеженою
відповідальністю «Волинь-Кальвіс», Товариство з обмеженою відповідальністю
«Волинь-Кальвіс» є правонаступником усіх майнових прав і обов'язків
Товариства з обмеженою відповідальністю Ковельський технічний центр
«Агромашсервіс».
1.3.Найменування Товариства:
Товариство з обмеженою відповідальністю „Волинь-Кальвіс”
Скорочене найменування: ТОВ „Волинь-Кальвіс”
1.4. Місцезнаходження Товариства: 45000, Україна, Волинська область,
м.Ковель, вул.Грушевського 110 а.
Розділ 2. Мета та предмет діяльності
2.1. Метою діяльності Товариства є:
- отримання прибутку для забезпечення існування Товариства і розподілу
між його учасниками;
- задоволення матеріальних, соціальних та культурно-духовних потреб
учасників за рахунок виробничо-господарської і комерційної діяльності.
2.2. Предметом діяльності Товариства є:
- виготовлення технологічного обладнання різноманітного призначення,
їх вузлів та деталей;
- виготовлення металоконструкцій;
- виготовлення сільськогосподарської техніки та запасних частин до неї;
- виготовлення котлів центрального опалення, к о ^ Іьн р го ^ ^ іад н ан н я та
їх деталей;
/уь'Л
- монтаж і налагодження котельного обладнані
- надання різноманітних послуг фізичним! % ^юридичним) особам
(промислово-виробничих,
будівельних,
ремощ&й^Р
ко$4зтпукторськотехнологічних, проектно-кошторисних, по схову та охорЦй млЗна тй ііЙііих);
- виробництво і реалізація продуктів харчування '^-адкриттям власних
торгівельних мереж;
- організація барів, кафе, їдалень та інших пунктів громадського
харчування;

- здійснення оптової і роздрібної торгівлі промисловими та продовольчими
товарами;
- участь у розвитку банківської системи та у випуску цінних
паперів;
- здійснення клірингових і лізингових операцій;
- здійснення рекламної, біржової комерційної діяльності;
- виконання пуско-налагоджувальних робіт, профілактичних випробувань
електрообладнання та засобів захисту згідно з вимогами ПУЕ;
- розробка і впровадження інноваційних, енергозберігаючих та інших
програм, спрямованих на розширення використання природних ресурсів;
- здійснення операцій по експорту, імпорту, реекспорту, а також
укладання товарообмінних угод та інших видів зовнішньоекономічної
діяльності згідно з чинним законодавством;
- здійснення операцій з рухомим і нерухомим майном (будівництво,
купівля, продаж, прокат, здача в оренду, в тому числі й іноземним
юридичним та фізичним особам);
- здійснення операцій по придбанню, продажу та обміну валюти на
валютних аукціонах, біржах та міжбанківському валютному ринку;
- здійснення продажу та придбання науково-технічної продукції, нових
технологій, ліцензій, "ноу-хау" та інженірінгу;
- використання дорогоцінних металів, природних алмазів і порошків в
інструментах для виробничих потреб;
- посередницька діяльність;
- виготовлення поліграфічної продукції;
- видавнича та редакційна діяльність;
- здійснення внутрішніх та міжнародних перевезень вантажів і пасажирів
по країнах СНД, Європи і світу;
- здійснення різних видів зовнішньоекономічної діяльності згідно з
чинним законодавством;
- проведення виставок, виставок-торгів, ярмарок, аукціонів, лотерей;
- здійснення підготовки кадрів: первинна професійна підготовка
робітників, перепідготовка робітників і підвищення кваліфікації робітників;
- інші види діяльності, не заборонені чинним законодавством.
2.3.
У випадках, передбачених чинним законодавством, Товариство
одержує ліцензії на здійснення окремих видів діяльності.
Розділ 3. Юридичний статус Товг
3.1 .Товариство є юридичною особою з дня його
.2. Іовариство здійснює СВОЮ ДІЯЛЬНІСТЬ
законодавства України та цього Статуту.
3.3. Товариство має самостійний баланс, розр
інші рахунки в банках, товарний знак і знак об
своїм найменуванням, штампи, фірмові бланки та інші реквізити, зразки яких
затверджуються наказом директора Товариства.
3.4.
Товариство може створювати на території України, а також за її
межами філії та представництва.
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Філії та представництва Товариства діють на підставі положень про них,
затверджених Товариством.
3.5. Товариство може бути засновником (учасником) інших спільних
підприємств, акціонерних та інших товариств, концернів, консорціумів,
асоціацій та інших добровільних об’єднань.
3.6. Учасники Товариства не відповідають за його зобов’язаннями і
несуть ризик збитків, пов’язаних з діяльністю Товариства, у межах вартості
своїх вкладів.
Учасники Товариства, які не повністю внесли вклади, несуть солідарну
відповідальність за зобов’язаннями Товариства у межах вартості невнесеної
частини вкладу кожного з учасників.
Товариство відповідає за своїми зобов’язаннями всім своїм майном, на
яке відповідно до чинного законодавства може бути звернене стягнення.
3.7. Товариство може від свого імені укладати угоди, набувати майнових
та особистих немайнових прав і нести обов’язки, бути позивачем та
відповідачем у суді, господарському та третейському судах.
3.8. Товариство керується у своїй діяльності чинним законодавством, цим
Статутом, установчим договором, а також внутрішніми нормативними актами.
Розділ 4. Права і обов’язки учасників Товариства
4.1. Кожний з учасників Товариства має право:
- брати участь в управлінні справами Товариства та отримувати прибуток
в порядку, визначеному цим Статутом та установчим договором;
- одержувати інформацію про діяльність Товариства, за запитом до
виконавчого органу ознайомлюватися з даними бухгалтерського обліку та
звітності тощо;
- вимагати розгляду поставленого ним питання на зборах учасників
Товариства, якщо питання було поставлено учасником не пізніше як за 25 днів
до початку зборів;
- брати участь або призначати представників для участі у зборах
учасників Товариства та відкликати їх;
- вийти зі складу Товариства у визначеному цим Статутом порядку;
- інші права, передбачені законодавством та установчими документами
Товариства.
4.2. У випадку виходу учасника з Товариства він має право продати свою
частку іншим особам в такій послідовності:
4.2.1. Усі учасники Товариства купляють частку (й '^астину| учасника,
який її продає, пропорційно до своїх часток у статутному капітані 2 овариства
або в іншому, погодженому всіма учасниками, розмірі /о ©V
Ж т а .
4.2.2. Якщо хтось з учасників не хоче придбай частку (11 ^частину)
учасника, який її продає, він (вони) роблять п и с ь м о в ^ ^ д а о в ^ Ь /к у п ів л ю
здійснюють інші учасники пропорційно до перерахованфс^асток (без учасника,
який відмовився) або інакше при згоді решти учасників.
4.2.3. Якщо учасника, який виходить, не влаштовує договірна ціна, він
має право продати свою частку третім особам, але ціна, за якою буде
продаватися частка, повинна бути не нижча за ту, яка була запропонована

учасниками Товариства. Частка не може бути продана третім особам
частинами.
4.3. Учасники Товариства зобов’язані:
- додержувати Статуту Товариства та виконувати рішення загальних
зборів учасників Товариства;
- виконувати свої зобов’язання перед Товариством, у тому числі ті, що
пов’язані з майновою участю, а також вносити вклади в розмірі, в порядку та
засобами, передбаченими установчими документами відповідно до чинного
законодавства України;
- не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію
про діяльність Товариства;
- давати Товариству інформацію, необхідну для вирішення окремих
питань його діяльності;
- сприяти здійсненню Товариством своєї діяльності;
- нести інші, передбачені законодавством та установчими документами,
обов’язки.
4.4. Учасник може вийти з Товариства, письмово попередивши про це
інших учасників, але не пізніше ніж за 2 місяці до дня виходу.
4.5. При реорганізації юридичної особи, учасника Товариства, або у
зв’язку із смертю громадянина, учасника Товариства, правонаступники
(спадкоємці) мають переважне право вступу до Товариства.
4.6. Третя особа, яка придбала частку, стає повноправним учасником
Товариства. При передачі права власності на частку, також передається право
на отримання прибутку поточного року.
4.7. Учасник має право дарувати свою частку тільки одному прямому
спадкоємцю.
4.8. Учасник не має право використовувати свою частку як заставу чи
якось інакше використовувати у будь-яких відносинах з фізичними і
юридичними особами.
4.9. Учасника Товариства, який систематично не виконує своїх обов’язків
щодо Товариства або своїми діями перешкоджає досягненню цілей Товариства,
може бути виключено з Товариства за згодою учасників, що володіють у
сукупності більш як 50 відсотками загальної кількості голосів учасників
Товариства. При цьому учасник, що виключається з Товариства, в голосуванні
участі не бере.
4.10. Учасник Товариства може звернутися до суду, господарського суду
з заявою про визнання недійсними рішень зборів, які прийнято з порушенням
чинного законодавства.
Розділ 5. Майно. Прибуток Товариства
5.1. Товариство є власником:
|™
)♦ *))
- майна, переданого йому учасниками;
- продукції, виробленої в результаті господарськ^яЗяль^астї Товариства;
- одержаних доходів, а також іншого майна, нао^1 о^.^вй'ариством на
підставах, не заборонених законом.
5.2. Джерелом формування майна Товариства є:
- грошові та інші матеріальні внески засновників (учасників);

- доходи, одержані від реалізації продукції, послуг, інших видів
господарської діяльності;
- доходи від цінних паперів;
- кредити банків та інших кредиторів;
- майно, придбане в установленому законом порядку;
- капітальні вкладення та дотації з бюджетів;
- безоплатні або благодійні внески, пожертвування організацій,
підприємств та громадян;
- інші джерела, не заборонені чинним законодавством України.
5.3.
Товариство здійснює господарську діяльність від свого імені в
інтересах учасників Товариства, застосовуючи щодо належного йому майна
будь-які дії, які не суперечать чинному законодавству та цьому статуту.
6. Статутний капітал Товариства
6.1.
Статутний капітал Товариства складає 3383974,36 грн. (Три мільйони
триста вісімдесят три тисячі дев’ятсот сімдесят чотири гривні 36 коп.).
Розмір часток учасників у статутному капіталі складає:
№

Внесок, %

П.І.Б. учасника

з/п

1

Понікарчук Анатолій
Миронович
Гончаренко Софія Петрівна
ЗАТ «Кальвіс»

2
3

Вартість, грн.
по офіційному
курсу Над.
банку

Вартість,
дол. США

21,54

728909,24

20,00
58,46

676794,86
1978270,26

Усього

355303,74

100

3383974,36

ЗАТ «Кальвіс» вносить кошти на суму 874246,55 грн., що складає 173118,13
дол. США по курсу Національного банку на день реєстрації, а решту суми
вносить обладнанням яке вказане в наступній таблиці на момент внесення:
№

Назва

Кіль
кість
шт..

Ціна за
шт. в

Загальна
вартість
в дол.
США

ДОЛ.США

•

1
2
3

4
5
6

Вартість в
гривнях
по
офіційно
му курсу
Нац. банку
322594,00

Установка плазмогазової різки зі столом
ОМ№СиТ 2600
Компресор У8 30
7 бар, 6,04 м3
Рефрижераторний осушувач повітря УТ
030
Станок правки листа нест. в А - 34 (б/в)

1

1

ЗЗМ$0^<- ч^ЗбО.СС

16968,00

Прес листозгинальний кривошипний з
зусиллям 1000 кН модель ИГ1330В (б/в)
Зварювальні напівавтомати МАЗТЕРШЮ

1

3800,00

3800,00

.19190,00

6

900,00

5400,00

27270,00

1

а:

//пш 0,00е.

,< « « ,0 0

1

50904,00
2575,5

400 400А
7 Автопогрузчик Linde H30D-03
№L351J050463/30 (б/у)
8 Вантажний автомобіль MERSEDES-BENZ
D3 410 № WDB 9044131Р860281 (б/у)
9 Персональна обчислювальна машина
ATHLON 64
10 Друкувальний апарат - принтер HP
LASERJET 1018
11 Друкувальний апарат-принтер Minolta
bizhub 162
12 Шліфувальна машинка Makita
220 В, 1,4 кВт
13 Шліфувальна машинка Makita
220 В, 2,5 кВт
14 Ручна дриль Makita мод. 6407
220 В
15 Ручна дриль Kinpow
220 В 0.3 кВт
16 Ручна акумуляторна дриль Makita мод.
6270D
17 Ліфтер 2 т.
18
19
20
21

22

Котел на твердому паливі Kalvis - 250
250 кВт
Калорифер WINTERWARM WWH 115
15 кВт
Автомобіль MAH
WMAH21ZZ08M495571 (б/в, 2007 p. в.)
Автомобіль вантажний "VW"
TRANSPORTER,
номер кузова: WV1ZZZ7JZ6X022170
(б/в, 2006 р.в.)
вантажний автомобіль "VW"
TRANSPORTER, номер кузова:
W V1ZZZ7HZ6H131776
(б/в, 2006 р,в,)

1

6320,00

6320,00

31916,00

1

10680,00

10680,00

53934,00

2

662,5

1325,00

6691,25

1

135,00

135,00

681,75

1

720,00

720,00

3636,00

5

172,00

860,00

4343,00

2

271,00

542,00

2737,1

3

129,00

387,00

1954,35

2

93,00

186,00

939,3

4

146,5

586,00

2959,3

4

232,00

928,00

4686.4

1

6050,00

6050,00

30552,5

14

280,00

3920,00

19796,00

1

44831,61

44831,61

358339,06

1

8095,00

8095,00

64703,33

1

9590,00

9590,00

76652,87

Всього:

182185,61

1104023,71

6.2.
У якості вкладу до статутного капіталу Товариства можуть
передаватися будівлі, споруди, обладнання, інші матеріальні цінності, цінні
папери, право користування землею, водними та іншими природними
ресурсами, а також інші майнові права, корпоративні права, суб’єктом яких є
учасник, грошові кошти (в т.ч. в іноземній валюті).
МІС Г
,0 відлсч
Вклад учасника, оцінении у гривнях, становить^абтку учасника у
статутному капіталі Товариства.
//* $
Внесення грошових к о ш т і в до статутного капптаіїу
довідкою банківської установи, іншого майна - відповідний
засвідчують передання учасником майна.
Учасник зобов’язаний повністю внести свій вклад не їй&ійів-року після
реєстрації Товариства.
•

6.3. Товариство має право за рішенням зборів учасників змінювати
статутний капітал у встановленому законом порядку.
Збільшення статутного капіталу може бути здійснено лише після
внесення усіма учасниками своїх вкладів у повному обсязі.
Зменшення статутного капіталу Товариства допускається після
повідомлення в порядку, встановленому законом усіх його кредиторів.
Рішення Товариства про зміни розміру статутного капіталу набирає
чинності з дня внесення цих змін до державного реєстру.
6.4. Статутний капітал Товариства може поповнюватися за рахунок
прибутку, отриманого Товариством від господарської діяльності, прийняття
нових учасників, а в разі необхідності - за рахунок додаткових внесків
учасників.
Додаткові внески учасників, спрямовані на збільшення статутного
капіталу, збільшують статутний капітал Товариства лише після внесення
відповідних змін до державного реєстру.
Розділ 7. Господарська діяльність. Соціальні гарантії
7.1. Товариство самостійно визначає перспективи розвитку, планує і
здійснює свою діяльність, виходячи з попиту на продукцію, що ним
виробляється, роботи, послуги, а також необхідності забезпечити виробничий
та соціальний розвиток Товариства, підвищення доходів.
7.2. Матеріально-технічне забезпечення Товариства здійснюється через
систему прямих угод або через біржу та інші організації.
7.3. Товариство реалізує свою продукцію, майно за цінами і тарифами,
встановленими самостійно або на договірних засадах.
7.4. Товариство здійснює оперативний та бухгалтерський облік
результатів своєї діяльності, веде статистичну звітність відповідно до чинного
законодавства.
7.5. Товариство самостійно встановлює форму та систему оплати праці,
розмір зарплати, а також інші види доходів працівників.
7.6. Товариством створюється резервний фонд у розмірі 25 відсотків
статутного фонду за рахунок щорічних відрахувань 5 відсотків від чистого
прибутку Товариства.
Кошти фонду знаходяться у повному розпорядженні Товариства.
Можливі збитки Товариства покриваються за рахунок резервного фонду. Якщо
коштів резервного фонду буде недостатньо, учасники приймають рішення про
додаткові джерела фінансування.
7.7. Прибутком Товариства після сплати податків в державний бюджет,
покриття витрат на оплату праці та інших обов’язкових витрат згідно з чинним
законодавством самостійно розпоряджається Товариство - і^орйг^часників та
уповноважені ними органи.
Частина чистого прибутку від діяльності Товариства 0 р 5йгоднзясться між
учасниками пропорційно їх часткам у майні ТоваристтЦ в яорядку і на умовах,
передбачених зборами учасників Товариства.
7.8. Товариству можуть належати б у д і^ ^ ^ с д іїф у д ^ ^ машини,
устаткування, транспортні засоби, цінні папери, інфо|№йщїя, наукові,

конструкторські, технологічні розробки, інше майно, а також майнові права, в
т.ч. майнові права на об’єкти інтелектуальної власності.
7.9. Товариство має право продавати і передавати іншим підприємствам,
установам, організаціям, обмінювати, передавати в оренду, надавати
безкоштовно в тимчасове користування або в позику належні йому будинки,
споруди, устаткування, транспортні засоби, інвентар, сировину та інші
матеріальні цінності, а також списувати їх з балансу.
Товариство має право купувати, одержувати на засадах дарування,
відступлення, орендувати або іншим способом одержувати майно або права на
нього у підприємств, установ, організацій та громадян.
Товариство має право здійснювати будь-які дії у межах прав, наданих
чинним законодавством, зокрема укладати угоди на власнии розсуд з
юридичними особами та громадянами як в Україні, так і за її межами.
7.10. Усі громадяни, які своєю працею беруть участь у діяльності
Товариства на підставі трудового договору (контракту, угоди), а також на
інших засадах, становлять трудовий колектив Товариства.
7.11.
Інтереси
трудового
колективу
в Товаристві
виборний
уповноважений трудовим колективом орган.
7.12. Трудовий колектив (уповноважений ним орган):
- вирішує питання соціального розвитку Товариства;
- готує, розглядає, погоджує та затверджує проект колективного
договору, в якому визначається перелік і порядок надання працівникам
Товариства соціальних пільг;
- вирішує інші питання самоврядування трудового колективу.
7.13. Соціальні та трудові права працівників Товариства гарантуються
чинним законодавством.
7.14. Працівники Товариства підлягають соціальному забезпеченню в
порядку та на умовах, передбачених чинним законодавством.
7.15. Товариство здійснює відрахування на соціальне забезпечення
відповідно до чинного законодавства.
7.16. Локальними нормативними актами Товариство може встановлювати
додаткові (крім передбачених чинним законодавством) трудові та соціальнопобутові пільги для своїх працівників або їх окремих категорій.
Розділ 8. Управління Товариством
8.1.
Органами товариства є збори учасників Товариства, наглядова рада
Товариства, виконавчий директор і ревізор.

пропорційно розміру частки учасника у статутному капіталі.

8.5. Збори можуть приймати рішення з будь-яких питань діяльності
Товариства. Виключною компетенцією зборів є:
а) визначення основних напрямів діяльності Товариства, затвердження
його планів та звітів про їх виконання;
б) внесення змін і доповнень до статуту Товариства, зміна розміру його
статутного капіталу;
в) утворення, реорганізація й ліквідація філій та представництв,
затвердження положень про них; прийняття рішення про співзасновництво або
участь Товариства в інших юридичних особах
г) затверджує внутрішні документи, інструкції, визначає організаційну
структуру Товариства; затверджує штатний розклад Товариства;
ґ) погодження угод на суму більше як 100000,00 гривень;
д) прийняття рішення про припинення діяльності Товариства,
призначення ліквідаційної комісії, затвердження ліквідаційного балансу;
е) вирішення питання про придбання Товариством частки учасника;
є) обрання (призначення) та відкликання голови та членів наглядової
ради, виконавчого директора та ревізора Товариства;
ж) затвердження річних результатів діяльності Товариства і його філій та
представництв, затвердження звітів ревізора, порядку розподілу прибутку,
визначення порядку покриття збитків;
з) винесення рішень про притягнення до майнової відповідальності
посадових осіб Товариства;
и) встановлення порядку внесення учасниками додаткових внесків;
і) визначення умов оплати праці посадових осіб Товариства та його філій
та представництв;
і) прийняття учасника до Товариства та виключення з нього;
й) визначення форм контролю за діяльністю виконавчого органу,
створення та визначення повноважень відповідних контрольних органів.
Статутом товариства і законом до виключної компетенції зборів
учасників може бути також віднесене вирішення інших питань.
З усіх питань, що віднесені до компетенції зборів учасників, рішення
вважається прийнятим, якщо за нього проголосують учасники, які володіють в
сукупності більш як 50% загальної кількості голосів учасників Товариства.
8.6. Збори учасників можуть передавати на вирішення наглядовій раді та
виконавчому органу Товариства окремі питання, крім тих, що належать
виключно до компетенції зборів.
8.7. Збори вважаються повноважними, якщо на них присутні учасники,
які володіють у сукупності більше як 60 відсотками голосів.
8.8. Збори учасників Товариства скликаються не доейшедвох разів на рік.
8.9. Збори учасників обирають голову та йл^^нвг^Й^лядової ради
Товариства у кількості трьох осіб на строк до п’ятшфййв. ГсЙбвфЙ наглядової
ради може бути обрано виконавчого директора Триірис^в^- якщо він є його
учасником.
8.10. Збори скликає голова наглядової радк^^б^^и ^в^^Г іо зач ергові
збори скликаються та проводяться головою наглядовбї^а'ди Товариства, крім
випадків, зазначених у п.8.14.
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8.11. Голова наглядової ради має право скликати позачергові збори, якщо
це необхідно в інтересах Товариства, а також у випадках виникнення
необхідності вирішити питання, які належать виключно до компетенції зборів
відповідно до чинного Статуту.
8.12. Наглядова рада Товариства:
а) попередньо розглядає та затверджує звіти, які подає директор, ревізор;
б) виступає в разі необхідності ініціатором проведення позачергових
ревізій та аудиторських перевірок фінансово-господарської діяльності
Товариства;
в) подає вищому органу Товариства пропозиції з питань, що стосуються
діяльності Товариства;
г) рішенням зборів учасників наглядовій раді Товариства може бути
делеговано виконання окремих функцій, що належать до компетенції зборів.
д) подає зборам учасників Товариства звіт про свою діяльність у
проміжках між зборами.
8.13. Наглядова рада Товариства має право:
- отримувати інформацію про діяльність Товариства;
- заслуховувати звіти директора, інших посадових осіб Товариства з
окремих питань його діяльності;
- залучати експертів для аналізу окремих питань діяльності Товариства.
8.14. Учасники Товариства, що володіють у сукупності більше як 20
відсотками голосів, мають право вимагати скликання позачергових зборів у
будь-який час і з будь-якого приводу. Вимога про скликання зборів передається
у письмовому вигляді голові наглядової ради Товариства не пізніше ніж за 30
днів до дати проведення зборів. Якщо протягом 25 днів голова наглядової ради
Товариства не виконав зазначеної вимоги, вони вправі самі скликати збори
учасників з дотриманням порядку їх скликання, визначених законом та
статутом Товариства.
8.15. Збори учасників вправі приймати рішення тільки щодо питань,
включених до порядку денного. З останнім учасники повинні бути ознайомлені
не пізніше ніж за 15 днів до початку зборів.
8.16. У випадках, передбачених установчими документами або
затвердженими Товариством правилами процедури, допускається прийняття
рішення методом опитування. У цьому випадку проект рішення або питання
для голосування посилається головою наглядової ради або одним із членів
наглядової ради за дорученням голови учасникам, які повинні у письмовій
формі повідомити щодо нього свою думку. Протягом 10 днів з моменту
отримання повідомлення від останнього учасника голосування всі учасники
повинні бути письмово проінформовані головою нагляде-., і^зади Товариства
про прийняте рішення.
8.17. Для керівництва господарською діяльніс^ро+^бвариства убирається
(призначається) зборами учасників директор Товарисїв^
Vt • '
Голова наглядової ради Товариства від ім ені'і^ гс^ ^ Й ін ц к ів укладає з
директором трудовий договір (контракт), у якому ^и^иатаєтьс^Ігоок найму,
права, обов’язки і відповідальність керівника, уМо*-і^ІШ50|^йатеріального
забезпечення, умови звільнення його з посади, в т.ч. ДО'бїр<»сЄВ0ГО відповідно
до чинного законодавства, інші умови найму за погодженням сторін.

8.18. Директор Товариства без доручення діє від імені Товариства,
представляє його інтереси в органах державної влади й органах місцевого
самоврядування, інших організаціях, у відносинах з юридичними особами та
громадянами, формує апарат Товариства, відкриває і закриває рахунки у
банківських установах, організує ведення звітності, видає доручення та вирішує
питання діяльності Товариства в межах і порядку, визначених Статутом та
іншими документами Товариства і чинним законодавством.
8.19. Директор Товариства:
а) організовує виконання рішень зборів учасників та наглядової ради
Товариства;
б) розглядає у попередньому порядку всі питання, що підлягають
обговоренню на зборах учасників, та готує по них відповідні матеріали і
пропозиції;
в) розробляє пропозиції про внесення змін до статуту Товариства;
г) організовує господарську діяльність Товариства, фінансування,
ведення обліку та складання звітності; видає накази та розпорядження з питань
діяльності товариства;
д) розробляє та подає на затвердження зборам учасників Товариства
внутрішні документи, інструкції, штатний розклад Товариства;
е) приймає на роботу і звільняє працівників Товариства, застосовує
заходи заохочення та дисциплінарного стягнення; приймає рішення про
притягнення працівників товариства до майнової відповідальності;
є) укладає угоди:
- пов’язані з повсякденною комерційно-виробничою діяльністю;
- на суму, яка не перевищує 100000 гривень, якщо вони не пов’язані з
повсякденною комерційно-виробничою діяльністю;
- на суму, яка перевищує 100000 гривень, за умови надання згоди вищим
органом Товариства, якщо вони не пов’язані з повсякденною комерційновиробничою діяльністю;
ж) вирішує інші питання, делеговані йому зборами учасників Товариства;
8.20. Директор підзвітний зборам учасників, несе перед ними
відповідальність за виконання їх рішень. Він не вправі приймати рішення,
обов’язкові для учасників Товариства.
8.21. Директор має право делегувати частину своїх повноважень своїм
заступникам та іншим працівникам.
8.22. Контроль за фінансовою та господарською діяльністю виконавчого
органу Товариства здійснюється ревізором, який обирається зборами учасників
Товариства з їх числа, або аудитором.
Директор не може бути ревізором.
8.23. Перевірка діяльності виконавчого оргаи^іТовари^грв^ здійснюється
ревізором та/або аудитором за дорученням зборівіü ä g ініціативи або на
вимогу учасників Товариства.
J g °j)
Ревізор вправі вимагати від посадових осіб Тдвагчбтв» надання йому всіх
необхідних матеріалів, бухгалтерських або інш их^^^^ллентів, а також
особистих пояснень.
8.24. Товариство проводить ревізію своєї господарської діяльності не
менше одного разу на рік.

8.25. Позачергові ревізії господарської діяльності проводяться ревізором
на вимогу учасників або з власної ініціативи.
8.26. Ревізор складає висновок по річних звітах та балансах. Без висновку
ревізора збори учасників Товариства не мають права затверджувати баланс
Товариства.
8.27. Ревізор має право ставити питання про скликання позачергових
зборів учасників, якщо виникла загроза суттєвим інтересам Товариства або
виявлені зловживання з боку посадових осіб Товариства.
8.28. Ревізор доповідає про результати проведеної ним перевірки вищому
органу Товариства.
Розділ 9. Припинення діяльності Товариства та його реорганізація
9.1. Припинення діяльності Товариства здійснюється шляхом його
ліквідації або реорганізації за рішенням зборів або суду чи господарського
суду.
9.2. Товариство ліквідовується:
- у разі визнання його банкрутом крім випадків, передбачених законом;
- у разі скасування його державної реєстрації у випадках, передбачених
законом;
- за ініціативою засновників;
- за рішенням суду у передбачених законодавством випадках;
- інших випадках, передбачених законодавчими актами України.
9.3. Ліквідація Товариства здійснюється призначеною її ініціатором
ліквідаційною комісією в порядку, встановленому чинним законодавством.
9.4. Ліквідаційна комісія у випадку своїх неправомірних дій несе майнову
відповідальність за шкоду, завдану Товариству, його учасникам, а також третім
особам відповідно до чинного законодавства України.
Розділ 10. Внесення змін та доповнень до Статуту
10.1. Зміни та доповнення до Статуту вносяться за рішенням зборів
учасників Товариства й реєструються в установленому законодавством
порядку.
Засновники:
1. Понікарчук Анатолій Миронович
2. Гончаренко Софія Петрівна
3. ЗАТ «Кальвіс» в особі
комерційного директора

