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І.

В И З Н А Ч Е Н Н Я Т Е Р М ІН ІВ

1.

Голова Товариства:

особа, що має представницькі та організаційні функції, визначені Статутом.

2.

Директор:

3.

ЄДРПОУ:

виконавчий орган Товариства.
Єдиний державний реєстр підприємств та організацій України,

4.

Загальні збори:

5.

Законодавство:

6.

Корпоративні права:

це права особи, Частка якої визначається у Статутному капіталі, що
включають правомочності на участь цієї особи в управлінні Товариством,
отримання певної частки прибутку (дивідендів) Товариства та активів у разі
ліквідації останньої відповідно до Законодавства, а також інші
правомочності, передбачені Законодавством та Статутом.

7.

Ревізійна комісія:

8.

Резервний фонд:

орган Товариства, що здійснює перевірки фінансово-господарської
діяльності Товариства.
капітал Товариства, що створюється для покриття збитків Товариства, а
також для збільшення Статутного капіталу, виплати дивідендів, погашення
заборгованості у разі ліквідації Товариства, тощо.

9.

Статут:

вищий орган Товариства.
сукупність чинних Законів України та інших нормативно-правових актів як
України, так і іноземних держав.

установчий документ Товариства, що
реорганізації та ліквідації Товариства.

визначає

порядок

діяльності,

10. Статутний капітал:

статутний капітал Товариства, що утворюється з суми номінальної вартості
всіх вкладів Учасників Товариства.

11. Товариство:

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ЗАХИСНІ ТЕХНОЛОГІЇ».

12. Учасники:

фізичні та юридичні особи, а також держава в особі органу,
уповноваженого управляти державним майном або територіальна громада в
особі органу, уповноваженого управляти комунальним майном, які є
власниками Часток Товариства.

13. Частка:

частка у Статутному капіталі.

14. Локальні акти:

внутрішні документи Товариства, які конкретизують вимоги Законодавства
відповідно до умов та особливостей діяльності Товариства і прийняті в
межах повноважень наданих органу, що їх видав та у відповідності до
Законодавства! До Локальних актів відносяться: колективний договір,
правила внутрішнього розпорядку, положення, регламенти, інструкції,
протоколи засідань Загальних зборів та рішення Директора тощо.

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

«ЄВРОПЕЙСЬКІ

II.

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1. Організаційно - правова форма та юридичний статус
1. Цей Статут ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЄВРОПЕЙСЬКІ ЗАХИСНІ
ТЕХНОЛОГІЇ» прийнято зі змінами та доповненнями у новій редакції замість статуту ТОВАРИСТВА З
ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЄВРОПЕЙСЬКІ ЗАХИСНІ ТЕХНОЛОГІЇ», зареєстрованого
державним реєстратором 19.10.2017 року та є його правонаступником.
2.Товариство у своїй діяльності керується Законодавством, цим Статутом та Локальними актами, які
розроблено у відповідності до Законодавства.
3. Товариство є юридичною особою, має відокремлене майно, самостійний та зведений баланс, поточний,
вкладний та інші рахунки в українських та іноземних банках, торговельну марку (знак для товарів і
послуг), печатки, штампи та фірмовий бланк зі своїм найменуванням.
4. Товариство за організаційно-правовою формою є товариством з обмеженою відповідальністю.
5. Товариство набуває всіх прав юридичної особи відповідно до Законодавства з моменту його державної
реєстрації у встановленому Законодавством порядку.
6. Товариство має цивільні права та несе обов’язки, необхідні для здійснення будь-яких видів діяльності,
що не заборонені Законодавством.
7. Товариство створено на невизначений термін і може користуватися всіма правами, наданими :
юридичній особі Законодавством.
8. Доступ до інформації про діяльність Товариства здійснюється відповідно до Положення про
інформацію, затвердженого Загальними зборами.
( Стаття 2. Відповідальність
1. Товариство відповідає за своїми зобов’язаннями тільки в межах належного йому майна, на яке може
бути звернено стягнення згідно з Законодавством.
2 . Товариство не відповідає по зобов’язаннях держави, так само як і держава не відповідає по
зобов'язаннях Товариства.
3. Товариство не відповідає по зобов’язаннях Учасників. До Товариства та його органів не можуть
застосовуватися будь-які санкції, що обмежують їх права у разі вчинення Учасниками протиправних дій.
4. Учасники не відповідають по зобов’язаннях Товариства і несуть ризик збитків, пов’язаних з діяльністю
Товариства у межах вартості своїх вкладів.
5. До Учасників не можуть застосовуватися будь-які санкції, що обмежують їх права у разі вчинення
протиправних дій Товариством або іншими Учасниками.
6. Дочірні підприємства Товариства, що є юридичними особами, не відповідають по зобов’язаннях
Товариства, а Товариство не відповідає по зобов’язаннях цих підприємств.
Стаття 3. Найменування та місцезнаходження
1. Повне найменування Товариства:
українською мовою: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЄВРОПЕЙСЬКІ
1 ЗАХИСНІ ТЕХНОЛОГІЇ»;
російською мовою: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«ЕВРОПЕЙСКИЕ ЗАЩИТНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ»;
- англійською
мовою:
LIMITED
LIABILITY
COMPANY
"EUROPEAN PROTECTIVE
TECHNOLOGIES".
2 . Скорочене найменування Товариства:
українською мовою: ТОВ «ЄВРОПЕЙСЬКІ ЗАХИСНІ ТЕХНОЛОГІЇ»;
російською мовою: ООО «ЕВРОПЕЙСКИЕ ЗАЩИТНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ»;
- англійською мовою: LLC "EU R O PEA N PR O T E C T IV E T E C H N O L O G IE S".
3. Місцезнаходження Товариства:
Україна, місто Кропивницький, вулиця Архітектора Паученка, будинок 51/44, квартира 2.
Стаття 4. Відомості про учасників
1.Фізична особа України: Середа О лександр Анатолійович.
1.1. паспорт: серія ЕА 500450 виданий Кіровським РВ УМВС України в Кіровоградській області
09.09.1998 року;
1.2. місце проживання зареєстровано за адресою: місто Кропивницький, вулиця Архітектора Паученка
будинок 51/44, квартира 2;
1.3.

Реєстраційний номер облікової картки платника податків: 2553000095.

2. Фізична особа України: Євдокимов Євген Валентинович.
2.1. паспорт: серія ЕА №113621 виданий Кіровським РВ УМВС України в Кіровоградській області
14.06.1996 року;
2.2.
місце проживання зареєстровано за адресою: місто Кропивницький, вулиця Вокзальна, будинок 24,
квартира 46;
2.3.
Реєстраційний номер облікової картки платника податків: 2879606495.
Стаття 5. Мета та види діяльності

1. Метою діяльності Товариства є задоволення суспільних та економічних потреб юридичних і
фізичних осіб у продукції, роботах та послугах, а також здійснення виробничої, комерційної,
посередницької діяльності та надання послуг, у відповідності та на умовах, визначених
Законодавством з цим Статутом з метою одержання прибутку (доходу) та покращення добробуту
Учасників та трудового колективу Товариства.
2. Основними видами діяльності Товариства є:
1) виробництво іншої продукції, н. в. і. у . ;
• виробництво запобіжних засобів для захисту:
• виробництво вогнестійкого та захисного одягу;
• ременів безпеки для лінійних монтерів та інших ременів для професійного використання;
• виробництво засобів для захисту з корка, таких як рятувальні жилети;
• виробництво касок із твердих пластмас та інших засобів особистої безпеки з пластмас (наприклад,
атлетичних шоломів);
• виробництво костюмів для пожежогасіння;
• виробництво металевих захисних головних уборів та інших засобів особистої безпеки з металів;
• виробництво пристосувань для закупорювання носа та вух (наприклад, протекторів для плавання);
• виробництво протигазів і респіраторів;
2) виробництво інших гумових виробів;
3) дослідження й експериментальні розробки у сфері інших природничих і технічних наук;
4) неспеціалізована оптова торгівля;
5) діяльність посередників, що спеціалізуються в торгівлі іншими товарами;
6) оптова торгівля іншими проміжними продуктами;
7) інші види роздрібної торгівлі поза магазинами;
8) інші види роздрібної торгівлі в неспеціалізованих магазинах;
9) інші види роздрібної торгівлі в неспеціалізованих магазинах;
10) інша діяльність щодо поводження з відходами;
11) збирання безпечних відходів;
12) збирання небезпечних відходів;
13) оброблення та видалення безпечних відходів;
14) оброблення та видалення небезпечних відходів;
15) демонтаж (розбирання) машин і устаткування;
16) відновлення відсортованих відходів;
17) виробництво штучних і синтетичних волокон;
18) виробництво іншої хімічної продукції, н. в. і. у.;
19) виробництво гумових шин, покришок і камер; відновлення протектора гумових шин і покришок;
20) діяльність посередників у торгівлі текстильними виробами, одягом, хутром, взуттям і шкіряними
виробами;
21) діяльність посередників, що спеціалізуються в торгівлі іншими товарами;
22) діяльність посередників у торгівлі товарами широкого асортименту;
23) оптова торгівля іншими товарами господарського призначення;
24) вантажний автомобільний транспорт;
25) пасажирський наземний транспорт міського та приміського сполучення;
26) інший пасажирський наземний транспорт, н. в. і. у. ;
27) діяльність готелів і подібних засобів тимчасового розміщування;
28) діяльність засобів розмішування на період відпустки та іншого тимчасового проживання;
29) діяльність інших засобів тимчасового розміщування;
30) надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна;
3 1) купівля та продаж власного нерухомого майна;
32) надання в оренду автомобілів і легкових автотранспортних засобів;
33) надання в оренду вантажних автомобілів;
34) діяльність туристичних агентств;
35) діяльність туристичних операторів;

36) надання інших допоміжних комерційних послуг, н. в. і. у.;
3. Товариство здійснює зовнішньоекономічну діяльність з перелічених вище та інших напрямів
діяльності (у тому числі здійснення експортно-імпортних, товарообмінних та посередницьких
операцій, подання і отримання послуг, замовлення і виконання робіт, тощо) відповідно до мети своєї
статутної діяльності.
4. Товариство має право одержувати дозволи (ліцензії) на окремі види діяльності, сертифікати про
акредитацію, свідоцтва, інші офіційні документи відповідно до Законодавства.
5. Товариство за рішенням своїх органів управління має право здійснювати інші види діяльності, не
заборонені Законодавством.
III.
МАЙНО ТОВАРИСТВА
Стаття 6. Майно Товариства
1. Товариство є власником:
1) майна, переданого йому засновниками та Учасниками у власність, як внесок до Статутного
капіталу;
2) майна та майнових прав придбаних Товариством на законних підставах;
3) продукції, виробленої Товариством у результаті господарської діяльності;
4) отриманих прибутків (доходів);
5) результатів творчої, наукової та іншої подібної діяльності, а також інших об’єктів інтелектуальної
масності у випадках та на засадах, передбачених Законодавством;
6) майна філій, представництв та інших відокремлених підрозділів Товариства, доходів та майна,
отриманого ними у процесі господарської діяльності та на інших незаборонених Законодавством
підставах;.
7) часток у інших господарських товариствах, створених за участю Товариства, відповідно до їх
установчих документів;
8) часток у майні, що створене або придбане в результаті спільної діяльності на підставі відповідних
договорів:
9іншого майна та нематеріальних активів, набутих на підставах, не заборонених Законодавством.
2. Майно Товариства складають його основні фонди та оборотні кошти, а також інші цінності,
вартість яких відображається в самостійному балансі Товариства.
3. Товариство здійснює володіння, користування і розпорядження належним йому майном через
уповноважені органи та посадових осіб, які діють відповідно до своїх повноважень.
4. Створені Товариством та/або за його участю юридичні особи, а також його відокремлені
підрозділи, можуть наділятися основними засобами та оборотними коштами, які належать
Товариству.
5. Ринкова вартість майна, у разі його оцінки, визначається на засадах незалежної оцінки, проведеної
відповідно до аконодавства.
Стаття 7. Джерела формування майна Товариства______________________________________________

1. Джерелами формування майна Товариства є:
1) внески Учасників;
2) прибутки, отримані від реалізації продукції, робіт, послуг, а також інших видів господарської
діяльності;
3 ) прибутки від цінних паперів;
4 )кредити банків та інших кредиторів;
5) безоплатні, благодійні внески, пожертвування;
6) інші джерела, які не заборонені Законодавством.
____________ IV. СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ. РЕЗЕРВНИЙ ФОНД ТА ЧАСТКИ ТОВАРИСТВА
Стаття 8. Статутний капітал_____________________________________________________ _____________
1. Статутний капітал Товариства становить 52’500,00(п’ятдесят дві тисячі п’ятсот) гривень, який
розподілений між Засновниками/або Учасниками в такому співвідношенні:
№
І
2

Учасник
Середа Олександр Анатолійович
Євдокимов Євген Валентинович
Всього:

Номінальна вартість
частки
(грн.)
31'500,00
21'000,00
52'500,00

Відсоток голосів
(%)
60
40
100

2.Статутний капітал утворюється із вартості вкладів Учасників, внесених ними до Статутного
капіталу. Вкладом до Статутного капіталу можуть бути гроші, цінні папери, інші речі або майнову чи
інші відчужувані права, що мають грошову оцінку, якщо інше не встановлено Законодавством.
Статутний капітал Товариства визначає мінімальний розмір майна Товариства, що гарантує інтереси
його кредиторів.

Стаття 9. Зміна розміру Статутного капіталу
1.

Товариство має право змінювати (збільшувати або зменшувати) розмір Статутного капіталу.
Порядок збільшення або зменшення Статутного капіталу встановлюється Законодавством.
2.
Рішення про збільшення або зменшення розміру Статутного капіталу приймається Загальними
зборами.
3.Яюцо на протязі п’яти років вартість чистих активів Товариства виявиться меншою від
Статутного капіталу, Товариство зобов'язане оголосити про зменшення свого Статутного капіталу і
зареєструвати відповідні зміни до Статуту в установленому Законодавством порядку, якщо
Учасники не прийняли рішення про внесення додаткових вкладів.
4. Збільшення розміру Статутного капіталу:
4.1.3мінення Статутного капіталу може бути здійснено, після внесення Учасниками вкладів у
повному обсязі.
4.2 Розмір Статутного капіталу може бути збільшено шляхом:
1)внесення додаткових вкладів Учасників;
2) вступ до Товариства нового Учасника.
5. Зменшення розміру Статутного капіталу:
5.1 Рішення про зменшення Статутного капіталу Товариства надсилається поштовим
відправленням всім кредиторам Товариства не пізніше триденного строку з дня його прийняття.
5.2Рішення про зменшення Статутного капіталу набирає чинності у встановленому
Законодавством порядку.
Стаття 10. Викуп Часток Товариством_____________________________________

1. Товариство має право за рішенням Загальних зборів викупити в Учасників належні їм Частки за
згодою власників цих Часток. Порядок реалізації цього права визначається у рішенні Загальних
зборів.
2. Перелік випадків,коли Товариство не має права приймати рішення про викуп Часток,
встановлений Законодавством.
3. Викуплені Товариством Частки не враховуються у разі розподілу прибутку, голосування та
визначення кворуму Загальних Зборів.
4. Товариство повинно протягом року з моменту викупу продати викуплені Товариством Частки
або анулювати їх відповідно іїо рішення Загальних зборів, яким було передбачено викуп
Товариством власних Часток.
Стаття 11. Резервний фонд

1. Товариство формує Резервний фонд шляхом щорічних відрахувань від чистого прибутку
Товариства або за рахунок нерозподіленого прибутку.
2.Розмір Резервного фонду встановлюється Загальними зборами, але не менше 25 {дваоцяти п ’яти)
відсотків Статутного капіталу.
3.Розмір щорічних відрахувань до Резервного фонду визначається рішенням Загальних зборів, але
не може бути меншим 5 (п’яти) відсотків суми чистого прибутку.
4.Резервний фонд створюється для покриття збитків Товариства, а також для збільшення
Статутного капіталу, погашення заборгованості у разі ліквідації Товариства та інших цілей,
відповідно до рішень прийнятих Загальними зборами.
5.В інтересах діяльності Товариства, Товариством можуть бути створені інші фонди. Порядок
формування і використання фондів встановлюється Загальними зборами.
V. ПОРЯДОК РОЗПОДІЛУ ПРИБУТКУ І ПОКРИТТЯ ЗБИТКІВ ТОВАРИСТВА
Стаття 12. Порядок розподілу прибутку_____________________________________________________

1.Порядок розподілу прибутку Товариства визначається рішенням Загальних зборів відповідно до
Законодавства та Статуту.
2.Прибуток Товариства утворюється з надходжень від господарської діяльності після покриття
матеріальних та прирівняних до них витрат та витрат на оплату праці. З балансового прибутку

Товариства сплачуються відсотки по кредитах банків та по облігаціях, а також вносяться
передбачені Законодавством податки та інші платежі до бюджету. Чистий прибуток, який отримано
після зазначених розрахунків та сплати дивідендів, запишається в повному розпорядженні
Товариства.
3.3а рахунок чистого прибутку, що залишається в розпорядженні Товариства:
1) виплачуються дивіденди;
2) створюється та поповнюється Резервний фонд,
3) накопичується нерозподілений прибуток (покриваються збитки).
Стаття 13. Дивіденди
1. Дивіденд - частина чистого прибутку Товариства, що виплачується Учаснику з розрахунку на одну
належну йому Частку.
2. Товариство виплачує дивіденди виключно грошовими коштами.
3. Виплата дивідендів здійснюється з чистого прибутку звітного року та/або нерозподіленого
прибутку в обсязі, порядку, та строки, встановлені рішенням Загальних зборів.
4. Дивіденди за Частками виплачуються тільки у тому разі, якщо Товариство за підсумками
діяльності за рік отримало прибуток. Наявність прибутку Товариства не є підставою, для обов'язку
прийняти рішення Загальними зборами про виплату дивідендів
5. Товариство не має права приймати рішення про виплату дивідендів та здійснювати виплату
дивідендів за Частками у разі, якщо власний капітал Товариства менший, ніж сума його Статутного
капіталу та Резервного фонду.
Стаття 14. Порядок покриття збитків__________________________________________________
1. Порядок покриття збитків Товариства визначається рішенням Загальних зборів відповідно до
Законодавства та Статуту.
_________________________VI. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ УЧАСНИКІВ_________________ __________
Стаття 15. Права Учасників___________________________________________________________________
1. Кожному Учаснику надається однакова сукупність прав, включаючи право:
1) брати участь в управлінні Товариством;
2) обирати органи управління Товариства, визначені в цьому Статуті, та бути обраними до них;
3) розпоряджатися Частками, що їм належать, у порядку, визначеному Законодавством та цим
Статутом;
4) користуватися переважним правом на придбання Часток, які пропонуються їх власником до
продажу;
отримувати дивіденди;
6)отримати, у разі ліквідації Товариства', частину його майна або вартості майна Товариства, у порядку
встановленому Законодавством;
7) отримувати інформацію про господарську діяльність Товариства в порядку, передбаченому
Законодавством та внутрішнім Положенням;
8) вийти з Товариства та отримати вартість частини майна Товариства, пропорційну вартості частки
такого Учасника у Статутному капіталі, що належить до сплати при його виході або його виключені.
Порядок виходу Учасника з Товариства та порядок виплати йому частини майна Товариства
визначаються рішенням Загальних зборів.
2. Кожний Учасник має кількість голосів для вирішення кожного питання на Загальних зборах
пропорційну розміру його Часток у Статутному капіталі.
З Учасники можуть мати й інші права, передбачені Законодавством.
4. Гарантії захисту прав Учасників встановлюються Законодавством.

Стаття 16. Перехід Частки
1. Учасники мають право продати чи іншим чином відступити належні їм Частки (їх частину) іншим
Учасникам та/або Товариству.
2. Учасники користуються переважним правом купівлі Часток (їх частини), що відчужуються ін т и ми
Учасниками, за ціною та на умовах, запропонованих Учасником третім особам. Переважне право
Учасників на придбання Часток, що відчужуються іншими Учасниками, діє протягом 15
(п ’ятнадцять) днів з дня отримання Товариством повідомлення Учасника про намір продати Частки.
3. Товариство має переважне право на придбання Часток, що відчужуються Учасниками, якщо інші
Учасники не використали своє переважне право на придбання цих Часток. Переважне право

Товариства на придбання Часток, що відчужуються Учасниками, може бути реалізовано протягом 10
(ідесять) днів після закінчення строку дії переважного права на придбання цих Часток Учасниками.
4. Строк переважного права достроково припиняється у разі, якщо до його спливу від усіх
Учасників та самого Товариства отримані письмові заяви про використання або про відмову від
використання переважного права на купівлю Часток.
5.
Учасник, який має намір відчужити свої Частки, зобов'язаний письмово повідомити про це
Товариство із зазначенням ціни та інших умов продажу Часток. Повідомлення Учасників
здійснюється через Товариство. Після отримання письмового повідомлення від Учасника, який має
намір продати свої Частки, Товариство зобов'язане протягом 5 {п'яти) робочих днів направити
копії повідомлення всім іншим Учасникам.
6.
Якщо Учасники та/або Товариство не скористаються переважним правом на придбання всіх
Часток, ідо пропонуються для продажу, протягом встановленого цим Статутом та Законодавством
строку, Частки можуть бути продані третій особі за ціною та на умовах, що повідомлені
Товариству та
Учасникам.
7.
Відступлення Учасником Товариства своєї частки (її частини) третім особам допускається
лише за згодою інших Учасників Товариства.
8. В разі, якщо намір набути Частки (їх частину), що відчужуються виявило 2 (два) і більше
Учасника, то набуття ними відповідних Часток відбувається у розмірах пропорційних розміру їх
Часток у Статутному капіталі Товаристві.
9. У разі порушення переважного права па придбання Часток, будь-який Учасник та/або саме
Товариство мають право вимагати у судовому порядку переведення на них прав та обов'язків
покупця Часток, протягом 3 {трьох) місяців з моменту, коли Учасники чи Товариство дізналися
або повинні були дізнатися про такс порушення.
10. Уступка зазначеного переважного права іншим особам не допускається.
11. До Учасника або до третьої особи, на користь якої Учасник здійснив відчуження чи іншим
чином відступлення належних йому Часток (їх частини), переходять Корпоративні права за
рішенням Загальних зборів Учасників.
12. При правонаступницгві (спадкуванні) до правонаступників (спадкоємців) переходять Частки
належні припиненим (померлим) Учасникам. Зазначене переважне право Учасників не
поширюється на випадки переходу права власності на Частки в результаті їх спадкування чи
правонаступництва. Подальша участь правонаступників (спадкоємців) у діяльності Товариства або
розрахунки з правонаступниками
спадкоємцями) вирішується Загальними зборами.
13.Перехід
Частки у Статутному капіталі Товариства до спадкоємця фізичної особи або
правонаступника юридичної особи - Учасника Товариства допускається лише за рішенням
Загальних зборів.
14.Фізичні
особи успадковують, а юридичні особи набувають Частки у Статутному капіталі, а
також права та обов'язки померлого (припиненого) Учасника з моменту надання Товариству:
14.1 .Фізичною особою спадкоємцем:
- копії паспорту фізичної особи спадкоємця; реєстраційний номер облікової картки платника
податків;
- оригіналу або нотаріально завіреної копії свідоцтва про право на спадщину.
14.2 Юридичною особою правонаступником:
- оригіналу або нотаріально завіреної копії виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб
та фізичних осіб-підприємців;
- копії статуту юридичної особи правонаступника завіреної підписом керівника та печаткою
юридичної особи правонаступника, з обов’язковою відміткою у його статуті інформації, про
правонаступництво статутного капіталу, прав та обов’язків припиненої юридичної особи Учасника.
15.___У разі виникнення права звернення стягнення на Частки у зв'язку з їх заставою, відчуження
таких часток здійснюється з дотриманням переважного права Учасників та/або Товариства на такі
Частки.___________________________________________________________________
Стаття 17. Обов'язки Учасників
1. Учасники зобов'язані:
1) дотримуватися Статуту, інших внутрішніх документів Товариства;
2) виконувати рішення Загальних зборів, інших органів управління Товариством;
3) виконувати свої зобов’язання перед Товариством, у тому числі пов’язані з майновою участю;
4) до закінчення першого року з дня державної реєстрації Товариства повністю внести свої вклади;
5) всебічно сприяти Товариству в його діяльності;
6) оплачувати Частки у розмірі, порядку та засобами, що передбачені цим Статутом;

7) не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність
Товариства;
8) утримуватися від дій, що можуть завдати збитків або зіпсувати ділову репутацію Товариства.
2. Учасники можуть також мати інші обов’язки, встановлені Законодавством.
VII. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВА__________________________________________
Стаття 18. Органи управління Товариства____________________________________________________
1. Загальні збори.
2. Директор.
3. Ревізійна комісія.
______________________________ VIII. ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ________________________________________
Стаття 19. Загальні положення про Загальні збори_____________________________________________
1. Загальні збори є вищим органом Товариства.
2 Діяльність Загальних зборів регулюється цим Статутом та Законодавством.
3. Товариство скликає Загальні збори в разі необхідності.
Стаття 20. Компетенція Загальних збор ів______________________________________________________

1. Загальні збори можуть вирішувати будь-які питання діяльності Товариства.
2 До компетенції Загальних зборів належить:
1) визначення основних напрямів діяльності Товариства і затвердження його планів та звітів про їх
виконання;
2) внесення змін до Статуту, у тому числі зміна розміру Статутного капіталу;
3) обрання (призначення) і відкликання Директора, голови та членів Ревізійної комісії, та інших
органів Товариства;
4) затвердження річних результатів діяльності Товариства, включаючи його дочірні підприємства,
затвердження звітів і висновків Ревізійної комісії, порядку розподілу прибутку, строку та порядку
виплати частки прибутку (дивідендів) з урахуванням вимог, передбачених Законодавством,
визначення порядку покриття збитків;
5) створення, реорганізація та ліквідація дочірніх підприємств, філій та представництв, затвердження
їх статутів та положень;
6) винесення рішень про притягнення до майнової відповідальності Директора;
7) затвердження правил процедури та інших внутрішніх документів Товариства, визначення
організаційної структури Товариства;
8) визначення умов оплати праці посадових осіб Товариства, його дочірніх підприємств, філій та
представництв;
9) затвердження договорів (угод), укладених на суму, що перевищує суму, визначену Загальними
зборами;
10) прийняття рішення про припинення'діяльності Товариства, призначення ліквідаційної комісії,
затвердження ліквідаційного балансу;
11) прийняття рішення про обрання уповноваженої особи Учасників для представлення інтересів
Учасників у випадках, передбачених Законодавством;
12) встановлення розміру, форми і порядку внесення Учасниками додаткових вкладів;
13)вирішення питання про придбання Товариством частки Учасника, а також прийняття рішення про
анулювання раніше викуплених Товариством Часток та/або їх продажу,
14) виключення Учасника з Товариства;
15)визначення форм контролю за діяльністю Директора, створення та визначення повноважень
відповідних контрольних органів;
16) визначення предмету, розміру та характеру правочинів, які від імені Товариства укладаються
Директором;
17) затвердження розміру, порядку та строків виплати дивідендів,
18) прийняття рішення про укладання будь-яких правочинів в тому числі відчуження майна
Товариства на суму, що становить 50 і більше відсотків вартості майна Товариства,
19) вирішення питань про участь Товариства у господарських об’єднаннях, господарських
товариствах, та про заснування інших юридичних осіб;
20) прийняття рішення про включення нових Учасників до Товариства;
21) прийняття рішення про виділ та припинення Товариства, а також обрання комісії з припинення
Товариства, затвердження умов договору про злиття (приєднання) або плану поділу (виділу,
перетворення), передавального акта (у разі злиття, приєднання та перетворення) або розподільного
балансу (у разі поділу та виділу);
22) прийняття рішення про ліквідацію Товариства, обрання ліквідаційної комісії, затвердження
ліквідаційного балансу, порядку та строків ліквідації, порядку розподілу між Учасниками майна, що

залишається після задоволення вимог кредиторів і затвердження ліквідаційного балансу;
23) вирішення інших питань, що віднесені Законодавством або окремими нормами цього Статуту до
компетенції Загальних зборів..
3. Повноваження з вирішення питань, що віднесені до виключної компетенції Загальних зборів, не МОЖУТЬ
бути передані іншим органам управління Товариства.
4. Зміна виключної компетенції Загальних зборів відбувається шляхом внесення відповідних змін до
Статуту.
Стаття 21. Скликання Загальних зборів_
1. Загальні збори скликаються не рідше одного разу на рік.
2. Позачергові Загальні збори скликаються головою Товариства при наявності обставин, зазначених в
установчих документах:
у разі збитковості Товариства;
у разі загрози гибелі майна Товариства;
у разі загрози інтересам Учасників;
у разі неплатоспроможності Товариства;
у разі загрози значного скорочення Статутного капіталу;
у будь-якому іншому випадку, якщо цього потребують інтереси Товариства в цілому.
3. Учасники, що володіють у сукупності більш як 20 (двадцятьма) відсотками Часток, мають право
вимагати скликання позачергових Загальних зборів у будь-який час і з будь-якого приводу, що стосується
діяльності Товариства. Якщо протягом 25 (двадцяти п ’яти) днів Голова Товариства не виконав зазначеної
вимоги, вони вправі самі скликати Загальні збори.
4. Ревізійна комісія має право ставити питання про скликання позачергових Загальних зборів, якщо
виникла загроза суттєвим інтересам Товариства або виявлено зловживання посадовими особами
Товариства
Стаття 22. Право на участь у Загальних зборах
1. У Загальних зборах можуть брати участь усі Учасники або їх представники. На Загальних зборах, за
запрошенням особи яка скликає Загальні збори, також можуть бути присутні представник аудитора та
посадові особи Товариства незалежно від володіння ними Частками, представник органу, який і відповідно
до Статуту представляє права та інтереси трудового колективу.
2. Брати участь у Загальних зборах з правом дорадчого голосу може Директор, який не є Учасником.
3. Обмеження права Учасників на участь у Загальних зборах встановлюється Законодавством.
Стаття 23. Представництво Учасників

1.Представником Учасника на Загальних ^зборах може бути інша фізична особа або уповноважена особа
юридичної особи.
2. Учасник має право:
1) призначити свого представника постійно або на певний строк;
2) у будь-який момент до дати затвердження реєстрації Учасників Загальних зборів, відкликати чи
замінити свого представника;
3) передати свої повноваження на Загальних зборах іншому Учаснику або представникові іншого
Учасника.
3. Представник Учасника здійснює свої повноваження на підставі довіреності. Довіреність на право участі
та голосування на Загальних зборах може посвідчуватися нотаріусом, чи в іншому передбаченому
Законодавством порядку.
4 .Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах може містити завдання щодо
голосування, тобто перелік питань порядку денного Загальних зборів із зазначенням того, як і за яке
шроти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на Загальних зборах представник
повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить
завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на Загальних зборах на
свій розсуд.
Стаття 24. Повідомлення про проведення Загальних зборів

1.Письмове повідомлення про проведення Загальних зборів та їх порядок денний надсилається
персонально кожному Учаснику, у строк не менш як за 30 (тридцять) днів до дати їх проведення.
2.Повідомлення розсилає Товариство. Повідомлення про проведення Загальних зборів повинно містити:
- найменування Товариства;
- дату, час та місце проведення Загальних зборів;
- перелік питань, включених до порядку денного Загальних зборів;
- час початку та закінчення реєстрації Учасників для участі у Загальних зборах;
- порядок ознайомлення Учасників з документами, пов'язаними із порядком денним Загальних зборів;

- адресу, термін та способи внесення пропозицій Учасників щодо порядку денного Загальних зборів.
3. Товариство надає Учасникам можливість ознайомитися з документами, необхідними для
прийняття рішень з питань порядку денного у порядку, вказаному в повідомленні про проведення
Загальних зборів та не пізніше ніж за 7 (сім) днів до дати проведення Загальних зборів.
Стаття 25. Порядок денний Загальних зборів

1. Порядок денний Загальних зборів попередньо затверджується Директором, а в разі скликання
позачергових Загальних зборів на вимогу Учасників - Учасниками, які цього вимагають.
2.Учасник, до проведення Загальних зборів, за запитом має можливість ознайомитися з проектом(-ами)
рішень з питань порядку денного у порядку, визначеному Законодавством.
Стаття 26. Пропозиції до порядку денного Загальних зборів

1. Кожний Учасник має право внести пропозиції щодо питань, включених до порядку денного
Загальних зборів, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства, кількість яких не
може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 25
(двадцять п ’ять) днів до проведення Загальних зборів.
2. Пропозиція до порядку денного Загальних зборів подається в письмовій формі із зазначенням
прізвища (найменування) Учасника, який п вносить, кількості належних йому Часток, змісту
пропозиції до питання та/або проекту рішення.
3. Директор, а в разі скликання Загальних зборів на вимогу Учасників — Учасники, які цього
вимагають, приймають рішення про включення пропозицій до порядку денного не пізніше ніж за 15
(п ’ятнадцять) днів до дати проведення Загальних зборів.
4. Пропозиції Учасників(-а), які сукупно є власниками більше 20 (двадцяти) відсотків Часток,
підлягають обов’язковому включенню до порядку денного Загальних зборів. В такому разі рішення
Директора про включення питання до порядку денного не вимагається, а пропозиція вважається
включеною до порядку денного, якщо вона подана з дотриманням вимог Законодавства та Статуту.
5. Зміни до порядку денного Загальних зборів вносяться лише шляхом включення нових питань та
проектів рішень із запропонованих питань. Товариство не має права вносити зміни до
запропонованих Учасниками питань або проектів рішень. У разі якщо Учасники вносять проект
рішення, що відрізняється від зазначеного в порядку денному, цей проект також підлягає включенню
до порядку денного.
6. Порядок, підстави та наслідки прийняття рішення про відмову у включенні пропозиції до порядку
денного Загальних зборів встановлюються Законодавством.
7. Письмове повідомлення про зміни у порядку денному Загальних зборів доводиться до відома
кожного Учасника, у строк не пізніше ніж за 10 (десять) днів до дати проведення Загальних зборів.
Стаття 27. Порядок проведеная Загальних зборів

~

1. Порядок проведення Загальних зборів встановлюється рішенням Загальних зборів.
2. Загальні збори проводяться на території України, в межах населеного пункту за
місцезнаходженням Товариства, крім випадків, коли на день скликання Загальних зборів 100 (ста)
відсотками Часток володіють іноземці, особи без громадянства, іноземні юридичні особи, а також
міжнародні організації.
3. Загальні збори не можуть розпочатися раніше, ніж зазначено у повідомленні про проведення
Загальних зборів.
4. Головує на Загальних зборах голова Загальних зборів, який обирається рішенням Загальних зборів.
Директор не може бути одночасно головою Загальних зборів.
5. Обрання секретаря Загальних зборів та лічильної комісії здійснюється Загальними зборами. За
рішенням Загальних зборів функції лічильної комісії можуть виконуватись секретарем Загальних
зборів.
6. Реєстрація Учасників (їх представників) проводиться на підставі відомостей із Статуту про
Учасників та пред’явлених Учасниками оригіналів паспортів (та довіреностей, у випадку
представництва). Учасники, які беруть участь у Загальних зборах, реєструються з зазначенням
кількості голосів, яку має кожний Учасник. Цей перелік підписується головою та секретарем
Загальних зборів.
7. Мотивоване рішення про відмову в реєстрації Учасника чи його представника для участі у
Загальних зборах, підписане головою та секретарем Загальних зборів, додається до протоколу
Загальних зборів та видається особі, якій відмовлено в реєстрації.
8.У разі, якщо для участі в Загальних зборах з’явилося декілька представників Учасника, реєструється
той представник, довіреність якому видана пізніше.
9.У разі, якщо Частка перебуває у спільній власності декількох осіб, повноваження щодо голосування
на Загальних зборах здійснюється за їх згодою одним із співвласників або їх загальним представником
(за відсутності одного із співвласників, така згода має бути завірена нотаріально).

Стаття 28. Кворум Загальних зборів
1.
Загальні збори вважаються правомочними, якщо на них присутні Учасники (представники
Учасників), що володіють у сукупності 60 (шістдесят) відсотків Часток.
Стаття 29. Порядок прийняття рішень Загальними зборами

1.Учасники мають кількість голосів, пропорційну розміру їх Часток у Статутному капіталі.
2.Право голосу на Загальних зборах мають усі зареєстровані Учасники (їх представники).
3.Рішення Загальних зборів з питань передбачених підпунктами 1, 2 та 14 пункту 2 статті 20 Статуту,
вважається прийнятим, якщо за нього проголосують Учасники, що володіють у сукупності більше 50
іп'ятдесяти) відсотків загальної кількості голосів Учасників. Рішення з інших питань, винесених на
голосування Загальних зборів, приймається простою більшістю голосів Учасників, які присутні на
Загальних зборах, якщо Законодавством не передбачено інше.
4.На Загальних зборах голосування проводиться з усіх питань порядку денного, винесених на голосування.
Загальні збори не можуть приймати рішення з питань, не включених до порядку денного.
5.У ході Загальних зборів може бути оголошено перерву до наступного дня. Повторна реєстрація
Учасників (їх представників) наступного дня не проводиться. Кількість перерв у ході проведення
Загальних зборів не може перевищувати одної.
Стаття ЗО. Спосіб голосування

1.На розсуд Загальних зборів рішення можуть прийматись відкритим або закритим (таємним)
голосуванням.
2.Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного може проводитись як з використанням
бюлетенів для голосування так і без них. Бюлетень для голосування повинен відповідати вимогам
Законодавства. Форма і текст бюлетеня для голосування затверджуються головою Товариства не пізніше
ніж за 10 (десять) днів до дати проведення Загальних зборів, а в разі скликання позачергових Загальних
зборів на вимогу Учасників - Учасниками, які цього вимагають. Учасники мають право до проведення
Загальних зборів ознайомитися з формою бюлетеня для голосування в порядку, вказаному в повідомленні
про проведення Загальних зборів.
3.Бюлетень для голосування визнається недійсним у разі, якщо він відрізняється від офіційно виготовленого Товариством зразка або на ньому відсутній підпис Учасника (представника). У разі якщо
бюлетень для голосування містить кілька питань винесених на голосування, визнання його недійсним
щодо одного питання є підставою для визнання недійсним щодо інших питань. Бюлетені для голосування
визнані недійсними з підстав, передбачених цією статтею, не враховуються під час підрахунку голосів..
4. Допускається проведення голосування з питань порядку денного Загальних зборів методом
опитування. У цьому разі проект рішення або питання для голосування надсилається Учасникам, які
повинні у письмовій формі сповістити щодо нього свою думку. Протягом 10 (десяти) днів з моменту
одержання повідомлення від останнього Учасника голосування всі вони повинні бути проінформовані
головою Загальних зборів про прийняте рішення.
Стаття 31. Протокол Загальних зборів

1.Голова Загальних зборів організовує ведення протоколу.
2.Протокол Загальних зборів повинен відповідати вимогам Законодавства.
3.Протокол Загальних зборів підписується головою та секретарем Загальних зборів, прошивається,
скріплюється печаткою Товариства.
4.Книга протоколів має бути у будь-який час надана Учасникам. На їх вимогу повинні видаватися
засвідчені витяги з книги протоколів.
Стаття 32. Голова Товариства

1.Загальні збори обирають голову Товариства на безстроковий термін, до моменту його переобрання
і відкликання).
2.Голова Товариства не має права втручатися в діяльність виконавчого органу Товариства.
3.Голова Товариства виконує організаційні повноваження:
- готує проведення чергових та позачергових Загальних зборів,
- розробляє повідомлення про проведення Загальних зборів та розсилає їх Учасникам,

- головує на Загальних зборах;
- доводить до відома Учасників рішення Загальних зборів.
Стаття 33. Особливості проведення Загальних зборів Товариством, що складається з однієї особи

1. У разі якщо Товариство складається з однієї особи, до такого Товариства не застосовуються
положення Статуту та Законодавства щодо порядку скликання та проведення Загальних зборів.
2. Повноваження Загальних зборів, передбачені цим Статутом, а також внутрішніми документами
Товариства, здійснюються Учасником одноосібно. _
3.Рішення Учасника з питань, що належать до компетенції Загальних зборів, оформляється
ним письмово (у формі наказу) та засвідчується печаткою Товариства або нотаріально.
IX, ДИРЕКТОР
Стаття 34. Загальні положення про Директора _________________ ________________________

1. Одноосібним виконавчим органом, який здійснює управління поточною діяльністю Товариства, є
Директор.
2. Обрання (призначення) і відкликання (звільнення) Директора відбувається на Загальних зборах, де
прописуються його повноваження. Директор підзвітний Загальним зборам.
3. Права обов’язки та компетенція Директора визначаються Загальними зборами, Законодавством, цим
Статутом.
4.Втручання в оперативно-розпорядчу діяльність Директора з боку Учасників не допускається.
Стаття 35. Порядок обрання Директора

1. Обрання та відкликання Директора здійснюється Загальними зборами. Директор здійснює свої
повноваження до моменту його переобрання, якщо інший строк повноважень не встановлений
рішенням Загальних зборів.
2. Директором може бути будь-яка фізична особа, яка має повну дієздатність.
Стаття 36 Компетенція Директора

1.Директор діє від імені Товариства у межах своєї компетенції.
2.До компетенції Директора належить вирішення всіх питань, пов’язаних з керівництвом поточною
діяльністю Товариства та підготовкою і проведенням Загальних зборів, крім питань, що належать до
виключної компетенції Загальних зборів.
3.3 урахуванням визначених Статутом та Законодавством, рішень Загальних зборів застережень щодо
компетенції Директора, він:
1)діє без довіреності від імені Товариства, представляє його у всіх установах, товариствах і організаціях;
2 і вчиняє будь-які правочини, угоди, інші юридичні акти, а також розпоряджається майном і коштами
Товариства, за винятком випадків, коли рішенням Загальних .зборів встановлено обмеження за
предметом та характером правочинів, або якщо вартість майна або послуг, що є предметом такого
правочину, не перевищує розміру, встановленого та затвердженого рішенням Загальних зборів,
5 івидає накази та розпорядження обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства;
- 'Видає довіреності;

5 'відкриває в банках рахунки
т забезпечує виконання рішень Загальних зборів;
подає Загальним зборам пропозиції, щодо питань віднесених до їх виключної компетенції;
розглядає, затверджує поточні плани і результати діяльності Товариства та заходи, необхідні для
їх виконання;
встановлює ціни на продукцію і тарифи на послуги;
3»керує діяльністю підпорядкованих підрозділів у відповідності до вимог Статуту;
1 (створює органи, необхідні для досягнення мети та виконання завдань Товариства за погодженням із
Загальними зборами;
12 )приймає та звільняє з роботи працівників Товариства, вживає до них заходи заохочення і накладання
стягнень;
І3)передає частину своїх повноважень своїм заступникам і керівникам структурних підрозділів
Товариства шляхом видачі довіреностей, відповідних наказів, тощо. У цьому випадку Директор несе
відповідальність тільки за вибір особи, якій делегована частина повноважень;
4 (приймає рішення про відрядження, включаючи закордонні ділові поїздки;
15 )визначає склад і обсяг відомостей, інформації, які складають комерційну таємницю та порядок їх захисту;
16)здійснює інші повноваження відповідно меті і завданням Товариства.

Стаття 37. Порядок прийняття рішень Директором

1.У межах своєї компетенції рішення приймаються Директором одноособово. Директор приймає
рішення в формі наказів, розпоряджень та вказівок, які є обов’язковими для виконання усіма
працівниками Товариства.
2.Для отримання згоди на вчинення дій, що потребують погодження Загальних зборів відповідно до
цього Статуту, Директор письмово повідомляє кожного Учасника про питання, що потребує отримання
такої згоди, та направляє проект договору чи іншого документу, укладення чи прийняття якого
потребує погодження Загальних зборів. Право на вчинення дій, що потребує погодження Загальних
зборів, Директор отримує після затвердження відповідного протоколу Загальними зборами.
Стаття 38. Тимчасово-виконуючий обов’язки Директора

1.У разі неможливості виконання Директором своїх повноважень (відрядження, хвороба, відпустка
тощо), його повноваження здійснює заступник Директора, який призначається наказом Директора із
зазначенням строку призначення та повноважень або учасник Товариства з часткою не менше 40%
2.У випадку відкликання Директора, Загальні збори можуть обрати тимчасово-виконуючого обов’язки
Директора.
3.Тимчасово-виконуючий обов’язки Директора має усі права та виконує усі обов’язки Директора,
передбачені Статутом, внутрішніми документами Товариства та Законодавством, у тому числі щодо
виконання раніше прийнятих рішень Загальних зборів.
Стаття 39. Припинення повноважень Директора

1.Повноваження Директора припиняються за рішенням Загальних зборів або після закінчення терміну
на який його було обрано.
2.3агальні збори приймають рішення про припинення повноважень Директора з наступних підстав:
1)за його бажанням за умови письмового повідомлення про це Товариства за 2 (два) тижні;
2)в разі неможливості виконання обов’язків Директора за станом здоров’я;
3)в разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що
виключає можливість виконання обов’язків Директора;
4)в разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим;
5)з інших підстав, визначених Законодавством та/або контрактом.
X. РЕВІЗІЙНА КОМІСІЯ
------------------------------------------------ ----------- 1__________________________________ ______ ___________
Стаття 40. Загальні положення про Ревізійну комісію
І.Ревізійна комісія є органом Товариства, який здійснює контроль за фінансово-господарською
діяльністю Директора.
Стаття 41. Компетенція Ревізійної комісії.

1.Перевірка діяльності Директора проводиться Ревізійною комісією за дорученням Загальних зборів, з
власної ініціативи або на вимогу Учасників. Ревізійна комісія вправі вимагати від посадових осіб
Товариства подання їй усіх необхідних матеріалів, бухгалтерських чи інших документів та особистих
пояснень.
2.До компетенції Ревізійної комісії належить перевірка:
1фінансової документації, яку веде Товариство;
2Дотримання Директором при здійсненні адміністративно-господарських та організаційно розпорядчих функцій нормативів та правил, встановлених Законодавством, Статутом та внутрішніми
документами Товариства;
3 »своєчасності та правильності здійснення розрахунків за зобов’язаннями Товариства;
4 (використання коштів Резервного та інших фондів Товариства;
5 фінансового стану Товариства, рівень його платоспроможності, ліквідності активів, співвідношення
власних та позичкових коштів;
6 )відповідність ведення бухгалтерського, податкового, статистичного обліку та звітності відповідним
нормативним документам та Законодавству.
3.Ревізійна комісія має право вимагати скликання позачергових Загальних зборів, якщо виникла загроза
суттєвим інтересам Товариства або виявлено зловживання посадовими особами Товариства.
4. Члени Ревізійній комісії мають право бути присутніми на Загальних зборах та брати участь в
обговоренні питань порядку денного з правом дорадчого голосу.

5. Директор забезпечує членам Ревізійної комісії доступ до інформації в межах, передбачених Статутом.
6.3а підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства, за результатами
фінансового року Ревізійна комісія готує висновок, в якому міститься інформація про:
1(підтвердження достовірності та повноти даних фінансової звітності за відповідний період;
2)факти порушення Законодавства під час провадження фінансово-господарської діяльності, а також
встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку та подання звітності.
".Ревізійна комісія доповідає результати проведених нею перевірок Загальним зборам.
8.Ревізійна комісія складає висновок по річних звітах та балансах. Без висновку Ревізійної комісії
Загальні збори не мають права затверджувати баланс Товариства.
Стаття 42. Обрання членів Ревізійної комісії

1.Ревізійна комісія утворюється Загальними зборами з числа Учасників або їх представників в кількості,
передбаченій рішенням Загальних зборів. Директор не може бути членом Ревізійної комісії. Строк
повноважень членів Ревізійної комісії встановлюється рішенням Загальних зборів, aie не більше ніж на
5 (п ’ять) років. Права та обов’язки членів Ревізійної комісії визначаються Законодавством та рішенням
Загальних Зборів.
2.Голова Ревізійної комісії обирається Загальними зборами.
Стаття 43. Засідання Ревізійної комісії

1. Ревізійна комісія проводить засідання в міру необхідності.
2. Ревізійна комісія для проведення організаційної та підготовчої роботи обирає секретаря з числа

членів Ревізійної комісії.
3. Ревізійна комісія є повноважною приймати рішення, якщо на засіданні присутні всі члени Ревізійної
комісії.
4. На засіданні Ревізійної комісії головує голова Ревізійної комісії.
5. Кожний член Ревізійної комісії має один голос під час голосування.
6. Усі рішення Ревізійної комісії приймаються простою більшістю голосів.
Протокол засідання Ревізійної комісії підписується головою Ревізійної комісії.
Стаття 44. Припинення повноважень членів Ревізійної комісії

1.Повноваження членів Ревізійної комісії припиняються за рішенням Загальних зборів або після
закінчення терміну на який їх було обрано.
2.Загальні збори можуть, прийняти рішення про дострокове припинення повноважень членів
Ревізійної комісії та одночасне обрання нових членів Ревізійної комісії.
З.Без рішення Загальних зборів повноваження члена Ревізійної комісії з одночасним припиненням
договору припиняються:
І )за його бажанням за умови письмового повідомлення про це Товариства за 2 (два) тижні;
2) в разі неможливості виконання обов’язків члена Ревізійної комісії за станом здоров’я;
З і в разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що
виключає можливість виконання обов’язків члена Ревізійної комісії;
- їв разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим;
5 із інших підстав, передбачених Законодавством.
XI. ВІДОКРЕМЛЕНІ ПІДРОЗДІЛИ ТОВАРИСТВА
Стаття 45. Загальні положення про відокремлені підрозділи Товариства

1.Філії, представництва та інші відокремлені підрозділи Товариства не є юридичними особами,
здійснюють свою діяльність від імені Товариства і діють на підставі положень про них, що
затверджуються Товариством у порядку відповідно до Законодавства з урахуванням положень цього
Статуту.
2 Товариство може відкривати рахунки в установах банків через свої відокремлені підрозділи відповідно
до Законодавства. Відокремлені підрозділи Товариства наділяються частиною майна Товариства.
3.Керівники філій, представництв та інших відокремлених підрозділів Товариства діють від імені
Товариства на підставі доручень ( довіреностей), виданих уповноваженими органами Товариства.

Стаття 46. Управління відокремленими підрозділами Товариства

1. Товариство виступає по відношенню до філій, представництв, інших відокремлених підрозділів як
вищестоящий орган і будує з ними свої взаємовідносини по принципу контролю-підпорядкування.
2. Товариство здійснює по відношенню до відокремлених підрозділів управлінські функції у будь-яких
юрмах та у будь-який спосіб, що не суперечить Законодавству та цьому Статуту, зокрема:
управління відокремленими підрозділами;
І призначення керівних працівників відокремлених підрозділів - керівників, їх заступників, головного
бухгалтера, головного інженера тощо;
5 встановлення основних показників виробничо-господарської діяльності, економічних та інших
нормативів діяльності відокремлених підрозділів, прийняття внутрішніх документів Товариства з інших
питань, що є обов’язковими для виконання всіма працівниками відокремлених підрозділів;
- 1 утгравління майном, закріпленим за відокремленими підрозділами Товариства, визначення порядку
його використання та встановлення обмежень щодо розпорядження ним;
5 прийняття рішень щодо отримання кредитів, застави та оренди ( найму) майна;
6) вилучення із відокремленого підрозділу майна (частини майна) і закріплення за іншою філією,
представництвом, іншим суб'єктом господарювання.
3. Управлінські функції щодо відокремлених підрозділів реалізуються повноважними органами
управління або посадовими особами Товариства у формі рішень, наказів, розпоряджень відповідно до
наданих їм повноважень.
4. За рішенням Директора на відокремлений підрозділ може бути покладено виконання окремих
зобов’язань Товариства.
______________ XII. ПОРЯДОК ПІДПИСАННЯ ТА ВНЕСЕННЯ ЗМ Ш ДО СТАТУТУ______________
Стаття 47. Порядок підписання та внесення змін до Статуту_____________________________________
1. Товариство зобов’язане протягом 5 (п’яти; робочих днів з дати прийняття рішення про внесення змін
ло Статуту повідомити орган, що провів реєстрацію, для внесення необхідних змін до державного
реєстру.
2. Всі зміни до Статуту оформляються окремими доповненнями до нього або шляхом затвердження
Статуту в новій редакції.
3.
Зміни та доповнення до Статуту підлягають державній реєстрації з дотриманням вимог
Законодавства.
4 Зміни до Статуту набирають чинності для третіх осіб з дня їх державної реєстрації, а у випадках,
встановлених Законодавством, з дати повідомлення органу, що здійснює державну реєстрацію
Товариства, про ці зміни.
5 У разі прийняття Загальними зборами рішення про внесення змін до Статуту, Статут у новій редакції
пиписується Учасниками або їх представниками та скріплюється печаткою Товариства.
XIII. ПРИПИНЕННЯ ТОВАРИСТВА_______________
Стаття 48. Припинення Товаристві_________________________________________________________ _
1. Товариство припиняється в результаті ліквідації або передання всього свого майна, прав та обов'язків
кшим підприємницьким товариствам-правонаступникам шляхом:
І »злиття; 2) приєднання; 3) поділу; 4) перетворення.
2. Добровільне припинення Товариства здійснюється за рішенням Загальних зборів у порядку,
визначеному Законодавством. Інші підстави то порядок припинення Товариства визначаються
законодавством.
3. Товариство не може одночасно здійснювати злиття, приєднання, поділ, виділ то/або перетворення.
Товариство може брати участь у злитті з іншим товариством. При злитті Товариства з іншим
товариством усі його майнові права та обов'язки переходять до товариства-правонаступника, що
утворене внаслідок злиття, відповідно до передавального акта. Злиття Товариства вважається
завершеним з дати внесення до ЄДРПОУ запису про припинення Товариства то про реєстрацію
товариства - правонаступника.
5. Товариство може приєднатися до іншого товариства. У разі приєднання Товариства до іншого
товариства, до останнього переходять усі майнові права та обов'язки Товариства. Приєднання
Товариства до іншого товариства вважається завершеним з дати внесення запису до ЄДРПОУ про
припинення Товариства.
6. Товариство може ділитися на інші товариства. У разі поділу Товариства усі його майнові права і
обов'язки переходять за розподільчим балансом у відповідних частках до кожного з нових товариств, що
утворені внаслідок цього поділу. .Поділ Товариства вважається завершеним з дати внесення до
ЄДРПОУ запису про припинення Товариства та про реєстрацію товариств - правонаступників.
Із Товариства може виділитися нове товариство. У разі виділення одного або кількох нових товариств
до кожного з них переходять за розподільчим балансом у відповідних частках майнові права і обов'язки
Товариства. Виділ Товариства вважається завершеним з дати внесення до ЄДРПОУ запису про
припинення Товариства та про реєстрацію товариства-правонаступника.

■

Стаття 49. Ліквідадія Товариства

Т^Ьровільна ліквідація Товариства здійснюється у порядку, передбаченому Законодавством, з
настутших підстав:
. з і : _ен.чям Загальних зборів;
2) у зв’язку із закінченням строку, на який Товариство створювалося;
3 ) у зв’язку із досягнення мети, з якою Товариство створювалося.
2. Ліквідація Товариства здійснюється ліквідаційною комісією, що обирається Загальними зборами, а у
випадку- банкрутства - ліквідатором, який призначається рішенням суду.
3. З дк* призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження по управлінню справами
Товариства.
4. У разі ліквідації Товариства, вимоги її кредиторів та Учасників задовольняються у порядку та
черговості визначеній Законодавством.
5. Ліквідація Товариства вважається завершеною, а Товариство таким, що припинилося, з дати внесення
до ЄДРПОУ запису про проведення державної реєстрації припинення Товариства в результаті його
ліквідації.
XIV. ЗАКЛЮ ЧНІ ПОЛОЖЕННЯ
1. У випадку якщо окремі положення Статуту втратять силу внаслідок змін Законодавства або будуть
визнані недійсними у встановленому порядку, це не спричинить припинення дії інших його положень та
Статуту в цілому.
XV. УЧАСНИКИ, ЇХ ПІДПИСИ (ПІДПИСИ

їх

»ВНОВАЖЕНИХ ОСІБ)
О-

1. Середа Олександр Анатолійович
2. Євдокимов Євген Валентинович

Місто Кропив-

ницький, Україна двадцять четвертого жовтня дві тисячі сімнадцятого ро
ку.
Я, Тєрєхова С.В., приватний нотаріус Кропивницького міського нотаріального
округу, засвідчую справж ність підписів Середи О лександра А натолійовича та Євдокимова Євгена Валентиновича, які зроблено у моїй присутності.
Особу підписів Середи О лександра Анатолійовича та Євдокимова Євгена
Валентиновича, які підписали документ, встановлено, їх дієздатність перевірено.
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