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1.1.
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СПЕЦІАЛЬНА НАУКОВОРЕСТАВРАЦІЙНА
ПРОЕКТНО-БУДІВЕЛЬНО-ВИРОБНИЧА
МАЙСТЕРНЯ
"УКРАЇНАРЕСТАВРАЦІЯ"(надалі - «Товариство») створюється на підставі Цивільного кодексу України,
Господарського кодексу України, інших законодавчих актів України.
1.2. Учасником Товариства є:
1.2.1.
Громадянин України - Гайдей Василь Анатолійович, паспорт серія ТТ №322259, виданий
Дарницьким РВ Г'УДМС України в місті Києві 07 листопада 2015 року, зареєстрований за адресою:
Україна, м. Київ. вул. Бориспільська, буд. 12-В. кв. 226. реєстраційний номер облікової картки платника
податків 2994710379.
1.3. Повне найменування Товариства:
1.3.1. українською мовою: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"СПЕЦІАЛЬНА НАУІСОВО-РЕСТАВРАЦІЙНА ПРОЕКТНО-БУДІВЕЛЬНО-ВИРОБНИЧА МАЙСТЕРНЯ
"УКРАЇНА-РЕСТАВРАЦІЯ";
1.3.2. російською мовою: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕНІЮСТЬЮ "СПЕЦИАЛЬНАЯ
НАУЧНО-РЕСТАВРАЦИОННАЯ
ПРОЕКТНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ-СТРОИТЕЛЬНАЯ
МАСТЕРСКАЯ "УКРАИНА-РЕСТАВРАЦИЯ";
1.3.3. англійською мовою: LIMITEDLIABILITYCOMPANY"SPECIAL SCIENTIFIC
RESTORATION PROJECT BUILDING PRODUCTIONWORKSHOP "UKRAINERESTAVRACIYA".
1.4. Скорочене найменування Товариства:
1.4.1. українською мовою: ТОВ " МАЙСТЕРНЯ "УКРАЇНА-РЕСТАВРАЦІЯ";
1.4.2. російською мовою: ООО " МАСТЕРСКАЯ "УКРАИНА-РЕСТАВРАЦИЯ";
1.4.3. англійською мовою: WORKSHOP "UKRAINE-RESTAVRACIYA"LLC.
1.5. Всі найменування рівнозначні. Найменування Товариства охороняється законом.
1.6.
Товариство є юридичною особою. Товариство володіє, користується на власний розсуд належним
йому майном, має самостійний баланс, рахунки в установах банків, круглу печатку із своїм найменуванням
та ідентифікаційним кодом, відповідні штампи, фірмові бланки з своїм найменуванням та інші реквізити.
1.7.
Товариство має право на недоторканість його ділової репутації, на таємницю кореспонденції, на
інформацію та інші особисті немайнові права, які можуть йомуналежати. Особисті немайнові права
Товариства захищаються відповідно до діючого законодавства України.
1.8.
Товариство може займатися будь-якою підприємницькою діяльністю, яка не суперечить
законодавству України.
1.9. Товариство в своїй діяльності керується діючим законодавством, цим статутом та рішеннями керівних
органів Товариства.
1.10. Товариство створюється на невизначений строк.
1 . 11 . Місцезнаходження Товариства: 04071, м.Київ, провулок Ярославський, будинок 7/9.

2. ПРЕДМЕТ ТА МЕТА ДІЯЛЬНОСТІ
2.1. Товариство створене з метою одержання прибутку, шляхом здійснення господарської діяльності, не
забороненої чинним законодавством України, задля досягнення економічних і соціальних результатів та
реалізації інтересів його Учасників.
2.2. Предметом діяльності Товариства є:
• Надання в оренду будівельних машин і устатковання;
• Діяльність із охорони та використання пам'яток історії, будівель та інших пам'яток культури;
• Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна;
• Діяльність у сфері архітектури;
• Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих
сферах;
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Дослідження й експериментальні розробки у сфері інших природничих і технічних наук; Організація
будівництва будівель;
Будівництво житлових і нежитлових будівель;
Роздрібна торгівля пальним;
Оптова торгівля твердим, рідким, газоподібним паливом і подібними продуктами;
Технічне обслуговування та ремонт автотранспортних засобів;
Роздрібна торгівля деталями та приладдям для автотранспортних засобів;
Діяльність у сфері зв'язків із громадськістю;
Рекламні агентства;
Посередництво в розміщенні реклами в засобах масової інформації;
Дослідження кон'юнктури ринку та виявлення громадської думки;
Надання інших інформаційних послуг, н.в.і.у.;
Організування конгресів і торговельних виставок;
Діяльність із підтримки театральних і концертних заходів;
Інша професійна, наукова та технічна діяльність, н.в.і.у.;
Консультування з питань комерційної діяльності й керування;
Електромонтажні роботи;
Інші будівельно-монтажні роботи;
Інші види оптової торгівлі;
Оптова торгівля фармацевтичними товарами;
Неспеціалізована оптова торгівля продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами;
Виробництво безалкогольних напоїв; виробництво мінеральних вод та інших вод, розлитих у ляшки;
Діяльність посередників у торгівлі товарами широкого асортименту;
Оптова торгівля кавою, чаєм, какао та прянощами;
Ремонт інших побутових виробів і предметів особистого вжитку;
Інші види роздрібної торгівлі поза магазинами;
Вантажний автомобільний транспортКонсультування з питань комерційної діяльності й ерування;
Надання інших інформаційних послуг;
Діяльність у сфері права;
Дослідження кон'юнктури ринку та виявлення громадської думки;
Надання комбінованих офісних адміністративних послуг;
Фотокопіювання, підготування документів та інша спеціалізована допоміжна офісна діяльність;
Надання інших допоміжних комерційних послуг, н.в.і.у.;
Закупівля сільськогосподарської продукції у населення за готівку;
Вирощування, переробка і реалізація сільськогосподарської продукції, відгодівля худоби, переробка і
реалізація продукції тваринництва;
Виготовлення, реалізація, оптова та роздрібна торгівля прохолоджувальними напоями,
безалкогольними напоями та соками, в тому числі на розлив в сфері громадського харчування;
Організація закладів громадського харчування: кафе, барів, ресторанів, їдалень, в тому числі на
відкритому повітрі;
Організація та експлуатація продовольчих та промислових ринків:
Оптова, дрібнооптова, роздрібна, виїзна, комісійна торгівля косметично-парфумерними виробами,
предметами гігієни та санітарії, товарами побутової хімії тощо;
Виробництво товарів народного споживання, продукції виробничо-технічного призначення і
будівельних матеріалів;
Обробка деревини та реалізація продукції з дерева;
Виробництво та реалізація, оптова, роздрібна торгівля теслярськими та столярними виробами,
лісопильне виробництво;
• Виробництво, реалізація та ремонт меблів для офісів, магазинів, кухонних меблів, в тому числі меблів
на замовлення населення;
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• Виробництво, реалізація, оптова, роздрібна торгівля дерев'яними та залізними шпалами, паркетом,
дерев'яною тарою та іншими виробами з деревини;
• Оптова, роздрібна торгівля дверима (з дерева, пластика),килимами;
• Виробництво реалізація, оптова, роздрібна торгівля стружкою, борошном з деревини, тирсою;
• Просочування або хімічне просочування деревини консервантами;
•
Виготовлення, монтаж несучих конструкцій, монтаж конструкцій у будівельній, ремонтнобудівельній діяльності;
• Виконання будівельно-монтажних робіт;
• Виготовлення будівельних матеріалів, конструкцій та виробів;
• Благоустрій територій;
• Експлуатація, утримання жилих будинків та нежитлових приміщень;
• Поточний та капітальний ремонт приміщень, будинків, споруд та обладнання;
• Архітекторські послуги, складання проектно-кошторисної документації, проектні роботи, проектнодослідницькі роботи;
• Будівництво та експлуатація будинків відпочинку, мотелів, спортивних та туристичних баз;
• Проведення реставраційних робіт;
• Виробництво та реалізація засобів вимірювання, в тому числі лічильників.
• Пошук (розвідка) корисних копалин;
•
Видобуток, виробництво дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння
органогенного утворення,напівдорогоцінного каміння;
•
Виготовлення виробів з дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння
органогенного утворення, напівдорогоцінного каміння, торгівля виробами з дорогоцінних металів і
дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення, напівдорогоцінного каміння;
• Виробництво лікарських засобів, оптова, роздрібна торгівля лікарськими засобами та
активними і допоміжними субстанціями для фармацевтичної промисловості;
• Виробництво ветеринарних медикаментів і препаратів, оптова, роздрібна торгівля
ветеринарними медикаментами і препаратами;
• Виробництво пестицидів та агрохімікатів, оптова, роздрібна торгівля пестицидами та
агрохімікатами;
•
Виробництво спеціальних засобів, заряджених речовинами сльозоточивої та дратівної дії.
індивідуального захисту, активної оборони;
• Розроблення, виробництво, використання, експлуатація, сертифікаційні випробування,
тематичні дослідження, експертиза, ввезення, вивезення криптосистем і засобів криптографічного
захисту інформації, надання послуг в галузі криптографічного захисту інформації, торгівля
криптосистемами і засобами криптографічного захисту інформації;
•
Розроблення, виробництво, впровадження, сертифікаційні випробування, ввезення, вивезення
голографічних захисних елементів;
•
Розроблення, виробництво, впровадження, обслуговування, дослідження ефективності систем і
засобів технічного захисту інформації, надання послуг в галузі технічного захисту інформації;
• Виготовлення бланків цінних паперів, документів суворої звітності;
• Постачання природного газу за регульованим, за нерегульованим тарифом;
• Проведення дезінфекційних, дезінсекційних, дератизаційних робіт;
• Медична практика;
• Ветеринарна практика;
• Організація та утримання тоталізаторів, гральних закладів;
• Заготівля, переробка, металургійна переробка металобрухту кольорових і чорних металів;
•
Збирання, первинна обробка відходів і брухту дорогоцінних металів та дорогоцінного каміння,
дорогоцінного каміння органогенного утворення, напівдорогоцінного каміння;
• Заготівля, обробка окремих видів ресурсоцінних відходів, збирання, заготівля окремих видів відходів
як вторинної сировини (за переліками, які визначаються Кабінетом Міністрів України):
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•
Проектування, монтаж, технічне обслуговування засобів протипожежного захисту та систем
опалення, оцінка протипожежного стану об'єктів;
•
Проведення випробувань на пожежну небезпеку речовин, матеріалів, будівельних конструкцій,
виробів і обладнання, а також пожежної техніки, пожежно-технічного озброєння, продукції
протипожежного призначення на відповідність встановленим вимогам;
•
Надання послуг, пов'язаних з охороною державної та іншої власності, надання послуг з охорони
громадян;
• Виконання авіаційно-хімічних робіт;
• Пересилання грошових переказів;
• Надання послуг радіозв’язку (з використанням радіочастот);
• Надання послуг телефонного зв’язку (крім відомчих об'єктів);
•
Технічне обслуговування мереж теле-, радіо- і проводового мовлення в межах промислової
експлуатації;
• Організація іноземного, внутрішнього, зарубіжного туризму; екскурсійна діяльність;
•
Виробництво спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, оптова торгівля
спиртом етиловим, коньячним і плодовим, оптова, роздрібна торгівля алкогольними напоями;
• Виробництво тютюнових виробів, оптова, роздрібна торгівля тютюновими виробами;
• Проведення землевпорядних та землеоціночних робіт;
•
Проектування, будівництво нових і реконструкція існуючих меліоративних систем та окремих
об'єктів інженерної інфраструктури;
• Діяльність, пов'язана з промисловим виловом риби на промислових ділянках рибогосподарських
водойм, крім внутрішніх водойм (ставків) господарств;
• Посередницька діяльність митного брокера та митного перевізника.
• Виробництво, продаж та сервісне обслуговування транспортних засобів, що підлягають реєстрації та
обліку в органах внутрішніх справ, номерних агрегатів;
• Виробництво, оптова, роздрібна, комісійна торгівля автозапчастинами;
• Сервісне обслуговування автомобілів, інших транспортних засобів;
• Надання транспортно-експедиційних послуг;
• Надання послуг у фрахтуванні транспортних засобів;
• Облаштування та експлуатація автостоянок;
• Монтаж, ремонт і профілактичне обслуговування засобів охоронної сигналізації;
•
Закупівля, переробка, реалізація, оптова та роздрібна торгівля паливно-мастильними матеріалами,
нафтою, газом, будівництво та експлуатація автозаправних станцій;
• Виробництво, передача та постачання електроенергії;
• Оптова, роздрібна торгівля канцелярськими товарами;
• Виробництво, торгівля сервісне обслуговування побутової техніки, електротоварів, приладів:
• Науково-технічна діяльність;
• Впровадження наукових розробок у виробництво;
• Організація та проведення виставок, ярмарок, колективних свят, концертів, фестивалів, змагань та
інших культурно-масових заходів, організація відпочинку;
• Організація комерційного телебачення та радіомовлення;
• Прокат аудіо-, відеоапаратури та касет, створення студій аудіо- відеозапису;
• Виробництво, прокат та реалізація кіно- та відеопродукції, організація відеосалонів, кінотеатрів;
•
Збирання, переробка твердих і рідких відходів виробництв, що містять дорогоцінні метали й
дорогоцінне каміння, та їх лом;
• Збирання, заготівля, переробка, купівля і продаж брухту та відходів кольорових та чорних металів;
•
Здійснення операцій з нерухомістю, в тому числі оренда, купівля, продаж, обмін житла та
нежитлових приміщень;
• Виготовлення, ремонт швейних виробів, організація ательє;
• Виготовлення та індивідуальний пошив взуття, ремонт взуття;
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Надання послуг з копіювання та тиражування;
Надання побутових послуг;
Надання послуг з відеозйомки;
Організація фотоательє. Виготовлення художніх фотографій та фотографій для документів; Надання
брокерських, дилерських та посередницьких послуг;
Надання інформаційних послуг, створення та використання інформації;
Надання поліграфічних послуг;
Надання маркетингових та управлінських послуг;
Надання рекламних послуг, виготовлення та розміщення реклами;
Надання кур'єрських послуг;
Надання складських послуг;
Здійснення лізингових операцій;
Організація готелів, кемпінгів, мотелів та інших закладів, призначених для тимчасового проживання
громадян чи відпочинку;
Благодійна та спонсорська діяльність;
Видавництво літератури, періодичних видань;
Продаж антикваріату, комісійна торгівля антикваріатом;
Виробництво товарів народного споживання, продукції виробничо-технічного призначення і
будівельних матеріалів;
Здійснення валютних операцій у встановленому законом порядку;
Юридична практика;
Надання послуг, пов'язаних з профорієнтацією населення, посередництво у працевлаштуванні, в тому
числі за кордоном;
Надання консультаційних та інших послуг;
Здійснення інших видів діяльності, які не суперечать діючому законодавству України.
2.3. Діяльність, яка за законодавством України підлягає ліцензуванню, патентуванню чи сертифікації
проводиться Товариством лише після одержання відповідної ліцензії, дозволу, сертифікату чи патенту.
2.4.
Товариство, у встановленому законодавством України порядку, має право засновувати
підприємства, господарські товариства, створювати на території України та за її межами філії та
представництва, відділення та інші відособлені підрозділи, затверджувати положення про них, вступати
в добровільні об'єднання підприємств (асоціації, концерни тощо), включаючи міжнародні.

3. ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ
3.1. Товариство здійснює зовнішньоекономічну діяльність згідно з діючим законодавством України.
3.2. Товариство має право використовувати кошти в конвертованій валюті, отриманій від експорту' та
імпорту товарів, послуг, необхідних для зміцнення матеріально-технічної бази і задоволення соціальноекономічних, культурно-побутових умов та потреб Товариства та його працівників.
З-?. Товариство має право одержувати валютні кредити та інвестиції від своїх закордонних партнерів та
інвесторів. При цьому валюта використовується ним самостійно згідно з чинним :а*:: нодавством. По
одержаних Товариством кредитах та інвестиціях держава відповідальності не ----- Для здійснення
зовнішньоекономічної діяльності Товариство відкриває валютний рахунок в ~ грядку, передбаченому
законодавством України.
. - Товариство у своїй зовнішньоекономічній діяльності з питань економічної, екологічної та .: Дальної
безпеки контролюється державними органами.
3-5 Тозариство може відкривати за межами України свої представництва, філії, відділення та інші з
ідокремлені підрозділи, утримання яких здійснюється за рахунок Товариства.
З З Товариство має право оплачувати в установленому порядку відрядження за кордон :~ІД:2-'ІСТІВ і своїх
працівників, а також приймати у себе іноземних спеціалістів.
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3.7. Товариство має право виступати і бути членом будь-яких міжнародних і неуря організацій,
виконувати права і обов’язки, пов'язані з членством в цих утвореннях і органі: якщо останнє не
суперечить діючому законодавству України.
3.8. В сфері зовнішньоекономічної діяльності Товариство має право:
3.8.1. здійснювати діяльність, передбачену статутом, за межами України;
3.8.2. здійснювати експорт, імпорт товарів, капіталу, робочої сили;
3.8.3. бути стороною цивільних правочинів, що виконуються поза межами території України:
3.8.4. набувати прав на майно, що знаходиться за кордоном;
3.8.5.
створювати спільно з іноземними партнерами господарські товариства, здійснювати сі
діяльність, в тому числі з використання спільних виробничих площ, обладнання;
3.8.6. представляти інтереси іноземних партнерів в Україні.
4. СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ ТОВАРИСТВА. ФОНДИ ТОВАРИСТВА
4.1.
Для забезпечення діяльності Товариства, за рахунок вкладу Учасника, утворюється Стат
капітал Товариства у розмірі 60500 (шістдесят тисяч п’ятсот) гривень 00 копійок.
4.2. Для формування Статутного капіталу Товариства Учасник вносить наступне майно:
Учасники
Майно,
щоКількість Вартість за
Вклад
статутному
вноситься як вклад (Шт.)
якою
вноситься
Загальна вартість, капіталі(грг

Гайдей Василь
Анатолійович

за якою вноситься
по позиціям (грн.)
-

60500,00

Всього внесено до Статутного капіталу Товариства

60500,00

грошові кошти

-

(грн. за
штуку)
-

4.3. Розмір часток Учасників в Статутному капіталі Товариства є наступним:
4.3.1. Громадянину України, Гайдею Василю Анатолійовичу, належить частка у Стату капіталі
Товариства у розмірі 100% (сто відсотків) Статутного капіталу Товар вартість якої
становить 60500 (шістдесят тисяч п’ятсот) гривень 00 копійок.
4.3. Вкладами Учасників Товариства у Статутний капітал Товариства можуть бути буі споруди,
обладнання та інші матеріальні цінності, цінні папери, права користування зе золою та іншими
природними ресурсами, будинками, спорудами, а також інші майнові
включаючи майнові права на об'єкти інтелектуальної власності), грошові кошти в тому ч
поземній валюті. Вклад, оцінений у гривнях, становить Частку Учасників у Статутному кг .
сзариства. Грошова оцінка вкладу Учасників Товариства здійснюється за згодою Учаї Тсзариства.
--.Зменшення Статутного капіталу Товариства допускається після повідомлення у по
встановленому законом, усіх його кредиторів. У цьому разі кредитори мають право ви>
лістрокового припинення або виконання відповідних зобов'язань Товариства та відшкодува:
збитків.
-J.Зменшення Статутного капіталу при наявності заперечень кредиторів Товарнст зооускається.
- : - шення Товариства про зменшення його Статутного капіталу набирає чинності не раь
- :?е: 3 і три) місяці після державної реєстрації і публікації про це у встановленому порядкч.
- ' ;г.льшення Статутного капіталу Товариства допускається після внесення усіма
- -ллчиками вкладів у повному обсязі. Порядок внесення додаткових вкладів встановль -т-г-гним
законодавством України і цим Статутом.
- : -зернення стягнення на частину майна Товариства, пропорційну часті Учасника Товари
- "лтутнзму капіталі, за його особистими боргами допускається лише у разі недостатності >
майна для задоволення вимог кредиторів. Кредитори такого Учасника мають : лгахи
від Товариства виплати вартості частини майна Товариства, пропорційної
:єглл-:нха \ Статутному капіталі Товариства, або виділу відповідної частини майна для звер -л
нього стягнення. Частина майна, що підлягає виділу, або обсяг коштів, шо станови злг~.сть.
встановлюється згідно з балансом, який складається на дату пред'явлення ФСЕкгорами.
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4.9.Звернення стягнення на всю частку Учасника в Статутному капіталі Товариства припиняє його
участь у Товаристві.
5. ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС ТОВАРИСТВА
5.1. Товариство є юридичною особою за законодавством України з моменту його державної реєстрації,
має самостійний баланс, розрахункові(ий) і валютні(ий) рахунки в банківських установах, круглу
печатку із своїм найменуванням, штампи, фірмовий бланк, фірмовий знак (знак для товарів і послуг).
5.2.
Товариство для досягнення мети своєї статутної діяльності має право від свого імені укладати
договори (угоди), набувати майнових і особистих немайнових прав і нести обов'язки, бути позивачем і
відповідачем в суді, господарському суді та третейському суді.
5.3.
Товариство є власником майна, що йому належить, включаючи майно, що передано йому
Учасниками. Товариство здійснює згідно з чинним законодавством право володіння, користування і
розпорядження майном, що є в його власності, відповідно до мети своєї статутної діяльності та
призначення майна.
5.4. Товариство не відповідає по зобов'язаннях Учасника, а Учасник не відповідає по зобов'язаннях
Товариства.
5.5. Товариство за рішенням Загальних зборів Учасників та погодженням Учасників Товариства може
створювати самостійно і разом з іншими товариствами, кооперативами, фірмами, установами,
організаціями й іншими українськими та іноземними юридичними і фізичними особами на території
України і за кордоном акціонерні товариства та інші господарські товариства і підприємства з правами
юридичної особи, розміщувати кошти в облігації, позики, сертифікати банків та інші цінні папери, що
знаходяться в обігу; проводити аукціони, виставки, ярмарки; брати участь в асоціаціях, корпораціях,
концернах, консорціумах та інших об'єднаннях; проводити операції на товарних та фондових біржах.
5.6.
Товариство за рішенням Загальних зборів Учасників, згідно положень цього Статуту та
законодавства України, може створювати інші господарські товариства, філії та представництва,
відділення й інші відокремлені підрозділи на території України та за кордоном.
5.7. Товариство має право надавати за рахунок своїх коштів українським та іноземним товариствам,
організаціям, фірмам, й іншим юридичним та фізичним особам позику на умовах, що визначаються
згодою сторін.
5.8. Товариство має право у встановленому чинним законодавством України порядку відряджати, у
тому числі і за кордон, своїх штатних і залучених працівників для виконання договірних та ініціативних
робіт, а також для участі у будь-яких науково-технічних конференціях, симпозіумах, виставках, тощо.
5.9.
Товариство може займатися будь-якою господарською діяльністю, що не суперечить
законодавству України відповідно до цього Статуту.
5.10. Товариство продовжує діяльність невизначений строк.
6. МАЙНО, ФОНДИ, ПРИБУТОК ТОВАРИСТВА
6.1.
Майно Товариства становлять основні засоби та обігові кошти, а також інші цінності, вартість
яких відображається в самостійному балансі Товариства. Товариство здійснює згідно з чинним
законодавством володіння, користування і розпорядження майном, що є в його власності.
6.2. Товариство є власником:
6.2.1. майна та коштів що передані йому Учасниками у власність;
6.2.2. продукції, виробленої Товариством в результаті господарської діяльності;
6.2.3.одержаних доходів, а також іншого майна, набутого на підставах, не заборонених чинним
законодавством України.
6.3.
Товариство може за рішенням Загальних зборів Учасників поєднувати частину свого майна і
коштів з майном і коштами інших товариств, організацій, асоціацій з метою організації спільного
виробництва товарів, виконання робіт та надання послуг, зокрема шляхом організації спільних
товариств з іноземними партнерами.
6.4.
Частина майна Товариства може бути передана підприємствам, філіям і представництвам
Товариства за рішенням і на умовах, що визначається Учасниками Товариства та у відповідності до
цього Статуту і чинного законодавства України.
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6.5.
Ризик випадкової загибелі або пошкодження майна, що є власністю Товариства або передане
йому в користування, несе Товариство.
6.6.
Прибуток Товариства утворюється з надходжень від господарської діяльності після покриття
матеріальних та прирівняних до них витрат. З балансового прибутку Товариства сплачуються відсотки
по кредитах банків та облігаціях, а також сплачуються передбачені чинним законодавством України
податки та інші платежі до бюджету. Чистий прибуток, одержаний після зазначених розрахунків,
підлягає розподілу між Учасниками Товариства.
6.7. Збитки, в тому числі ті, що призвели до зменшення Статутного капіталу, покриваються за рахунок
резервного фонду.
7. РЕЗЕРВНИЙ ФОНД
7.1. В Товаристві створюється резервний (страховий) фонд в розмірі 25% (двадцять п’ять відсотків) від
розміру Статутного капіталу. Розмір щорічних відрахувань до резервного (страхового) фонду
передбачається установчими документами, але не може бути меншим 5% (п’ять відсотків) суми чистого
прибутку.
8. ПЕРЕХІД ЧАСТКИ (її ЧАСТИНИ) УЧАСНИКА В
СТАТУТНОМУ КАПІТАЛІ ТОВАРИСТВА ДО ІНШОЇ ОСОБИ
8.1.
Учасник Товариства має право продати та іншим чином відступити свою частку (її частину) у
Статутному капіталі Товариства іншим фізичним або юридичним особам.
8.2.
Відчуження Учасником Товариства своєї частки (її частини) третім особам допускається, якщо
інше не встановлено Статутом Товариства.
8.3.
Учасники Товариства користуються переважним правом купівлі частки (її частини) Учасника
пропорційно до розмірів своїх часток, якщо Статутом чи домовленістю між Учасниками не
встановлений інший порядок здійснення цього права. 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 (її частину) або протягом іншого строку, встановленого Статутом Товариства чи за
домовленістю між його Учасниками, частка (її частина) може бути відчужена третій особі.
8.4. Частка Учасника Товариства може бути відчужена до повної її сплати лише в тій частині, в якій її
уже сплачено.
8.5. У разі придбання частки (її частини) Учасника самим Товариством воно зобов'язане реалізувати її
іншим Учасникам або третім особам протягом строку та в порядку, встановлених Статутом та законом,
або зменшити свій статутний капітал.
8.6. Частка у Статутному капіталі Товариства переходить до спадкоємця (спадкоємців) фізичної особи
або правонаступника юридичної особи - Учасника Товариства, якщо Статутом Товариства
непередбачено, що такий перехід дозволяється лише за згодою інших Учасників Товариства.
8.7.
Учасник Товариства має право вийти з Товариства, повідомивши Товариство про свій вихід не
пізніше ніж за один місяць до виходу Учасника.
8.8.
Виплата провадиться після затвердження звіту за рік, в строк до 12(дванадцяти) місяців з дня
виходу.
8.9.
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, вирішується судом.
8.10. Прийняття нових Учасників відбувається на підставі заяви, поданої Учаснику Товариства. Заява
розглядається Зборами Учасників, які встановлюють умови прийняття нового Учасника, включаючи
форму, розмір та порядок внесення вкладу. Прийняття нового Учасника може тягнути за собою зміну
Статутного капіталу Товариства або перерозподіл часток.
9. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ТОВАРИСТВА ТА УЧАСНИКІВ
9.1. Товариство відповідає за своїми зобов’язаннями всім своїм майном, на яке відповідно до закону
може бути звернено стягнення на вимогу кредиторів.
9.2.
Товариство не відповідає по зобов’язаннях держави, держава не відповідає по зобов’язаннях
Товариства.
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9.3. Товариство не несе відповідальності по зобов'язаннях Учасників.
9.4. Учасники товариства не відповідають за його зобов'язаннями і несуть ризик збитків, пов’язаних з
діяльністю Товариства у межах вартості своїх вкладів.
9.5.
Учасники, які не повністю внесли вклади, несуть солідарну відповідальність за його
зобов'язаннями у межах вартості невнесеної частини вкладу кожного з Учасників.
10. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ТА КОНТРОЛЮ ТОВАРИСТВА
10.1.
Вищим органом Товариства є Загальні збори Учасників Товариства (по тексту - "Збори
Учасників" або "Збори").
10.2.
Виконавчим органом Товариства є Директор, який вирішує всі питання поточної діяльності
Товариства (по тексту - "Директор").
10.3. Контроль за діяльністю Директора Товариства здійснюється Ревізійною комісією Товариства (по
тексту - "Ревізійна комісія").
11. ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ УЧАСНИКІВ ТОВАРИСТВА
11.1. Загальні збори Учасників є вищим органом управління Товариства та складаються з Учасників
або їх уповноважених представників. Збори Учасників мають повноваження згідно Статуту вчиняти
будь-які дії стосовно діяльності та справ Товариства, що не суперечать чинному законодавству України.
11.2. До виключної компетенції Загальних зборів Учасників належить:
11.2.1.
визначення основних напрямів діяльності Товариства, затвердження планів та звітів про їх
виконання;
11.2.2.
внесення змін та доповнень до Статуту Товариства, зміна розміру Статутного капіталу
Товариства;
11.2.3.
призначення та звільнення Директора Товариства, утворення та відкликання інших органів
Товариства;
11.2.4. затвердження річних результатів діяльності Товариства, включаючи його філії, представництва
та інші структурні підрозділи, затвердження звітів і висновків ревізійної комісії, порядку розподілу
прибутку, визначення порядку покриття збитків;
11.2.5. прийняття рішення про створення, реорганізацію та ліквідацію дочірніх підприємств, філій та
представництв Товариства, затвердження їх статутів та положень;
11.2.6. винесення рішень про притягнення до майнової відповідальності посадових осіб Товариства;
11.2.7. затвердження правил процедури та інших внутрішніх документів Товариства, визначення його
організаційної структури;
11.2.8. визначення умов оплати праці службових осіб Товариства, його філій, представництв та інших
структурних підрозділів;
11.2.9. прийняття рішення про припинення діяльності Товариства, призначення ліквідаційної комісії,
затвердження ліквідаційного балансу;
11.2.10. затвердження порядку розподілу та використання прибутку, нормативів та порядку утворення
фондів Товариства;
11.2.11. затвердження угод про відчуження майна Товариства на суму, що становить п'ятдесят і більше
відсотків майна Товариства;
11.2.12. прийняття рішення про обрання уповноваженої особи Учасника для представництва інтересів
Учасника у випадках, передбачених законодавством;
11.2.13. встановлення розміру, форми і порядку внесення Учасниками додаткових вкладів;
11.2.14. вирішення питання про придбання Товариством частки Учасника;
11.2.15. вирішення питання по будь-яким угодам з частками статутного капіталу (включаючи, але не
обмежуючись, купівлею, продажем, відступленням, обміном, даруванням і та ін.)
11.2.16. виключення Учасника з Товариства;
11.2.17. вирішення питання про отримання грошових позик або інших обов'язків пов'язаних з позикою,
які мають на меті фінансування Товариства в тій чи іншій мірі від осіб (фізичних або юридичних), які
володіють часткою в Товаристві, прямо або опосередковано;
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11.2.18. визначення форм контролю за діяльністю виконавчого органу, створення та визначення
повноважень відповідних контрольних органів.
11.3. Рішення з питань, зазначених у пунктах 11.2.1, 11.2.13, 11.2.16 рішення вважається прийнятим,
якщо за нього проголосують учасники, що володіють у сукупності більш як 50 (п’ятдесятьма)
відсотками Загальної кількості голосів Учасників Товариства.
11.4. Збори Учасників Товариства мають право приймати рішення з усіх питань діяльності Товариства,
у тому числі з тих, що передані Загальними зборами Товариства до компетенції Директора Товариства.
11.5. Питання, віднесені до виключної компетенції Загальних зборів Учасників Товариства не можуть
бут передані ними для вирішення Директора Товариства.
11.6. Рішення Загальних зборів приймаються простою більшістю від числа присутніх Учасників, якщо
інше не встановлено цим Статутом або чинним законодавством України.
11.7.
Збори Учасників вважаються повноважними, якщо на них присутні учасники (представники
Учасників), що володіють у сукупності більш як 60 (шістдесятьма) відсотками голосів.
11.8.
Брати участь у Зборах з правом дорадчого голосу можуть члени виконавчих органів, які не є
Учасниками Товариства. Учасники Зборів, які беруть участь у Зборах, реєструються з зазначенням
кількості голосів, яку має кожний Учасник. Цей перелік підписується Головою та секретарем Зборів або
Учасниками.
11.9. Робота Загальних зборів Товариства протоколюється. З числа Членів Товариства, присутніх на
Зборах, обирається Голова Загальних зборів та Секретар Загальних зборів. Голова Загальних зборів
головує на засіданні Зборів, а Секретар забезпечує ведення протоколу Зборів.
11.10. Рішення Загальних зборів Товариства підписуються Головою Загальних зборів та Секретарем
Загальних зборів або Учасниками Товариства.
11.11.
Голова Загальних зборів Товариства організує ведення книги протоколів. Книга протоколів
Загальних зборів повинна бути у будь-який час надана Учасникам товариства. На їх вимогу повинні
видаватися засвідчені витяги з книги протоколів.
11.12.
Будь-хто з Учасників Товариства вправі вимагати розгляду питання на Зборах Учасників за
умови, що воно було ним поставлено не пізніш як за 25 (двадцять п’ять) днів до початку Зборів.
11.13.
У випадках, передбачених установчими документами або затвердженими товариством
правилами процедури, допускається прийняття рішення 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 про прийняте
рішення.
11.14.
Збори Учасників Товариства скликаються не рідше 2 (двох) разів на рік, якщо інше не
передбачено Статутом.
11.15.
Позачергові Збори Учасників скликаються Головою Товариства при наявності обставин,
зазначених в установчих документах, у разі неплатоспроможності товариства, а також у будь-якому
іншому випадку, якщо цього потребують інтереси товариства в цілому, зокрема, якщо виникає загроза
значного скорочення статутного капіталу.
11.16. Збори Учасників Товариства повинні скликатися також на вимогу Директора Товариства.
11.17. Учасники Товариства, що володіють у сукупності більш як 20 (двадцятьма) відсотками голосів,
мають право вимагати скликання позачергових Зборів Учасників у будь-який час і з будь-якого приводу,
що стосується діяльності товариства. Якщо протягом 25 (двадцять п'ять) днів голова товариства не
виконав зазначеної вимоги, вони вправі самі скликати збори учасників.
11.18.
Про проведення Загальних зборів Товариства Учасники повідомляються персонально, з
зазначенням часу і місця проведення зборів та порядку денного. Повідомлення повинно бути зроблено
не менш як за 30 (тридцять) днів до скликання загальних зборів. Будь-хто з Учасників Товариства вправі
вимагати розгляду питання на зборах учасників за умови, що воно було ним поставлено не пізніш як за
25 (двадцять) днів до початку Зборів. Не пізніш як за 7 (сім) днів до скликання Загальних зборів
Учасникам Товариства повинна бути надана можливість ознайомитися з документами, внесеними до
порядку денного Зборів. З питань, не включених до порядку денного, рішення можуть прийматися
тільки за згодою всіх Учасників, присутніх на Зборах.
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11.19. Збори Учасників не мають права приймати ухвали з питань, що не внесені до порядку денного.
12. ДИРЕКТОР ТОВАРИСТВА
12.1.
Виконавчим органом Товариства є Директор Товариства, що призначається та звільняється
рішенням Загальних зборів Учасників Товариства.
12.2.
Директор Товариства вирішує усі питання діяльності Товариства, за винятком тих питань, що
належать до виключної компетенції Зборів Учасників Товариства.
12.3. Директор Товариства підзвітний Зборам Учасників та організовує виконання їх рішень.
12.4. Директор Товариства не вправі приймати рішення, обов'язкові для Учасників Товариства.
12.5. Директор Товариства діє від імені Товариства в межах, передбачених Статутом Товариства та
чинним законодавством України.
12.6. Директор відповідає як за діяльність Товариства в цілому, так і за виконання покладених на нього
окремих завдань.
12.7. Директором Товариства може бути особа, яка перебуває з Товариства у трудових відносинах.
12.8.
Директор самостійно призначає своїх заступників, виконавчого, комерційного та фінансового
директорів з правом або без права першого підпису у банківських та інших фінансових документах у
тому числі договорах, може укладати з найманими працівниками трудові договори, в яких
передбачаються права та обов'язки найманого працівника, відповідальність перед Товариства та
Трудовим колективом Товариства, умови матеріального забезпечення та звільнення з посади з
урахуванням гарантій, передбачених трудовим договором та чинним законодавством України.
12.9. Директор Товариства:
12.9.1.
затверджує поточні плани діяльності Товариства і заходів, що є необхідними для вирішення
його завдань:
12.9.2.
затверджує щорічний кошторис, штатний розклад і посадові оклади співробітників апарату,
встановлює показники, розмір та строки їх преміювання;
12.9.3. затверджує ціни на продукцію і тарифи на послуги:
12.9.4. затверджує локальні акти, що визначають відносини між підрозділами та філіями Товариства;
12.9.5.
приймає на роботу і звільняє з роботи співробітників Товариства, застосовує до них заходи
заохочення і накладає стягнення;
12.9.6. подає на затвердження Учасникам річний звіт та баланс Товариства:
12.9.7. забезпечує виконання рішень Учасників;
12.9.8. приймає рішення щодо інших питань поточної діяльності Товариства.
12.10. Директор Товариства має право:
12.10.1.
без довіреності діяти від імені Товариства, представляти Товариство в усіх державних,
громадських, приватних та інших організаціях, органах і установах як на території України, так і за її
межами;
12.10.2.
розпоряджатися майном Товариства, укладати угоди та чинити юридичні дії від імені
Товариства, видавати довіреності, відкривати та використовувати рахунки Товариства в установах
банків;
12.10.3. здійснювати інші дії для досягнення цілей Товариства в межах його компетенції.
13. РЕВІЗІЙНА КОМІСІЯ
13.1.
Контроль за діяльністю Директора Товариства здійснюється Ревізійною комісією, що
утворюється Зборами Учасників Товариства з їх числа, в кількості 3 осіб. Директор Товариства не може
бути членом Ревізійної комісії.
13.2.
Перевірка діяльності Директора Товариства проводиться ревізійною комісією за дорученням
Загальних зборів, з власної ініціативи або на вимогу Учасників Товариства.
13.3.
Ревізійна комісія вправі вимагати від посадових осіб Товариства подання їй усіх необхідних
матеріалів, бухгалтерських чи інших документів та особистих пояснень.
13.4. Ревізійна комісія доповідає результати проведених нею перевірок Загальним зборам Учасників
Товариства. Ревізійна комісія складає висновок по річних звітах та балансах. Без
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висновку Ревізійної комісії Збори Учасників Товариства не мають права затверджувати баланс
Товариства.
13.5. Ревізійна комісія має право ставити питання про скликання позачергових Зборів Учасників, якщо
виникла загроза суттєвим інтересам Товариства або виявлено зловживання посадовими особами
Товариства.
14. КОМПЕТЕНЦІЯ ТА ПОВНОВАЖЕННЯ ОРГАНІВ ТРУДОВОГО КОЛЕКТИВУ
14.1. Трудовий колектив Товариства складають усі фізичні особи, які своєю працею беруть участь в
його діяльності на основі трудового договору (контракту, угоди), а також інших форм, що регулюють
трудові відносини.
14.2.
Трудовий колектив розглядає і вирішує питання відповідно до компетенції і в порядку, що
визначаються чинним законодавством.
14.3.
Органом самоврядування трудового колективу Товариства є збори (конференції) трудового
колективу, компетенція яких визначається чинним законодавством України.
15. ОБЛІК ТА ЗВІТНІСТЬ
15.1. Товариство веде облік результатів діяльності, оперативний, бухгалтерський облік та статистичну
звітність.
15.2. Фінансовий рік встановлюється з 01 січня до 31 грудня включно.
15.3. Бухгалтерський, оперативний та статистичний облік і звітність у Товариства ведеться відповідно
до чинних норм законодавства України.
16. ОПЛАТА ПРАЦІ
16.1. Товариство самостійно розробляє та затверджує штатний розклад, визначає для співробітників
Товариства та робітників, що залучаються, оклади, форми і системи оплати праці, які стимулюють
підвищення продуктивності праці, якість та культуру обслуговування, зниження непродуктивних
витрат, та враховують принципи розподілу винагороди за кінцевим результатом.
16.2. Загальний розмір виплат за результатами праці окремих працівників Товариства не обмежується.

17. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА
17.1. Припинення діяльності товариства відбувається шляхом його реорганізації (злиття, приєднання,
поділу, виділення, перетворення) або ліквідації.
17.2.
Реорганізація товариства відбувається за рішенням Загальних зборів Учасників, а у випадках
передбачених законом, - за рішенням відповідних державних органів. При реорганізації Товариства вся
сукупність прав та обов'язків товариства переходить до його правонаступників.
17.3. Діяльність Товариства припиняється:
17.3.1. за рішенням Загальних зборів Учасників;
17.3.2.
на підставі рішення суду або господарського суду за поданням органів, що контролюють
діяльність товариства, у випадках, передбачених законом;
17.3.3. у випаду визнання товариства банкрутом;
17.3.4. в інших випадках, передбачених чинним законодавством України.
17.4.
Ліквідація Товариства проводиться призначеною ним ліквідаційною комісією, а у випадках
банкрутства та припинення діяльності Товариства за рішенням суду чи господарського суду —
ліквідаційною комісією, призначеною цими органами в порядку, передбаченому законодавством
України. З дня утворення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження по управлінню справами
товариства.
17.5.
Ліквідаційна комісія у триденний строк з моменту її утворення публікує інформацію про
ліквідацію товариства і здійснює інші дії відповідно до вимог чинного законодавства.
17.6. Орган, який прийняв рішення про ліквідацію Товариства, встановлює порядок та визначає строки
проведення ліквідації, а також строк для пред'явлення претензій кредиторами, що не може бути меншим,
ніж визначений законодавством
17.7.
Грошові кошти, що залишаються в товаристві, виручка від продажу його майка при
ліквідації включно, після розрахунків по оплаті праці прапінянгів Товариства та ввишо

зобов’язань перед бюджетом, банками, власниками облігацій, впущених товариством,
та іншими кредиторами, розподіляються ліквідаційною комісією між учасниками
пропорційно частці кожного в Статутному капіталі Товариства
17.8. Майно, передане Товариству учасниками у користування, повертається в
натуральній формі без винагороди.
17.9. Ліквідаційна комісія:
17.9.1. оцінює наявне майно Товариства;
17.9.2. вживає заходів до оплати боргів Товариства;
17.9.3. виявляє дебіторів та кредиторів Товариства і провадить розрахунки з ними;
17.9.4. вживає заходів щодо сплати боргів Товариства третім особам, а також його Учасникам;
17.9.5. складає ліквідаційний баланс.
17.10. Кошти Товариства, включаючи виручку від розпродажу майна Товариства,
після розрахунків з бюджетом, оплати праці робітників, розрахунків з кредиторами і
виконання зобов’язань, повертаються Ліквідаційною комісією Учасникам Товариства.
17.11. Ліквідаційна комісія несе майнову відповідальність за збитки, завдані
Товариству, Учасникам та третім особам згідно з чинним законодавством України.
17.12.
Ліквідація Товариства вважається завершеною, а Товариство таким, що
припинило свою діяльність, з моменту внесення запису про це до державного реєстру.
18. ІНШІ ПИТАННЯ
18.1. У всьому, що не врегульовано цим Статутом, Учасники керуються чинним
законодавством України. Будь-які зміни та доповнення до цього Статуту мають бути
складені у письмовій формі та прийняті Учасниками в порядку, передбаченому цим
Статутом. Такі зміни та доповнення набирають чинності для третіх осіб з моменту їх
державної реєстрації відповідним уповноваженим зрганом реєстрації, а у випадках,
передбачених законодавством з моменту повідомлення /повноваженого органу
реєстрації про внесення змін і доповнень.
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-їв, Україна двадцять першого січня дві тисячі шістнадцятого року.
Я, Смирнова 0.10., приватний нотаріус Київського міського нотаріального
округу, засвідчую справжність підпису Гайдея Василя Анатолійовича, який зроблено
у моїй присутності.
Особу Гайдея Василя Анатолійовича, який підписав документ, встановлено.

