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1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

1.1. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТРЕЙДЕНЕРДЖИ» 

(далі – Товариство) засноване та діє у відповідності до Конституції України, Господарського 

Кодексу України, Цивільного Кодексу України, Законів України «Про товариства з 

обмеженою та додатковою відповідальністю», «Про зовнішньоекономічну діяльність», 

чинного законодавства України для здійснення підприємницької діяльності та отримання 

прибутку. 

1.2. Товариство є юридичною особою і діє на підставі Статуту та згідно чинного 

законодавства України. Товариство може відкривати філії, представництва та інші 

відокремлені підрозділи, затверджувати відповідні положення про них. 

1.3. Товариство несе відповідальність за своїми зобов'язаннями всім належним йому майном. 

Товариство не відповідає за зобов'язаннями своїх учасників. Учасники товариства, які не 

повністю внесли вклади, несуть солідарну відповідальність за його зобов'язаннями у межах 

вартості невнесеної частини вкладу кожного з учасників. 

1.4. Товариство має право від свого імені вчиняти будь-які правочини та укладати будь-які 

договори, набувати майнові i особисті немайнові права, нести обов’язки, бути позивачем, 

відповідачем та третьою особою в суді, у тому числі в суді загальної юрисдикції, в 

господарському, адміністративному, третейському суді та інших судових установах, 

визначених законодавством України. 

1.5. Товариство має право засновувати (створювати) інші юридичні особи (у т.ч. створювати 

дочірні підприємства), створювати (відкривати) філії та представництва, створювати 

відокремлені структурні підрозділи, як на території України, так і за її межами (за кордоном). 

Товариство має право брати участь в об’єднаннях, асоціаціях, набувати цінні папери, паї, 

частки у статутному капіталі, корпоративні права інших юридичних осіб. 

1.6. Створені Товариством відокремлені структурні підрозділи можуть наділятися основними 

засобами та обіговими коштами, які належать Товариству. Відокремлені структурні 

підрозділи діють на підставі положень про них, затверджених Товариством, а дочірні 

підприємства – на підставі статутів, які затверджуються у порядку, визначеному цим 

статутом. Відокремлені структурні підрозділи Товариства не є юридичними особами й діють 

від його імені. Дочірні підприємства Товариства, що є юридичними особами, не відповідають 

за зобов’язаннями Товариства, а Товариство не відповідає за зобов’язаннями цих 

підприємств, якщо інше не передбачено законодавством або статутами цих підприємств. 

1.7. Керівники відокремлених структурних підрозділів та дочірніх підприємств 

призначаються в порядку, визначеному цим Статутом. Керівники відокремлених структурних 

підрозділів та дочірніх підприємств призначаються Товариством і діють на підставі 

довіреностей, що видаються Товариством, а керівники дочірніх підприємств діють на підставі 

статутів цих підприємств. 

1.8. Товариство має право на охорону комерційної таємниці, інформації з обмеженим 

доступом та іншої конфіденційної інформації про свою діяльність. Обсяг інформації, що 

складає комерційну таємницю чи інформацію з обмеженим доступом, носить конфіденційний 

характер і не підлягає розголошенню, встановлюється органами Товариства відповідно до 

вимог чинного законодавства України, цього Статуту та внутрішніх документів Товариства. 

1.9. Товариство має право на недоторканність його ділової репутації, на таємницю 

кореспонденції, на інформацію та інші особисті немайнові права, які можуть належати 

Товариству. Особисті немайнові права Товариства захищаються відповідно до чинного 

законодавства України. 

1.10. Товариство має право здійснювати підприємницьку (господарську) та іншу діяльність, 

що не суперечить чинному законодавству України. Товариство самостійно планує та 
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здійснює свою діяльність. Товариство самостійно визначає ціни на власну продукцію (товари, 

послуги, роботи), або на договірній основі, а у випадках, передбачених законодавством – за 

цінами і тарифами, які встановлюються (регулюються) державними органами. Товариство 

має право у встановленому чинним законодавством України порядку брати участь у 

зовнішньоекономічній діяльності (у т.ч. самостійно здійснювати зовнішньоекономічну 

діяльність) та самостійно або при посередництві інших суб’єктів господарювання 

здійснювати операції по експорту та імпорту товарів (робіт, послуг) як в Україні, так і за її 

межами. Товариство вправі самостійно укладати всі види зовнішньоекономічних договорів 

(угод, контрактів). 

1.11. Товариство створено на невизначений строк. 

1.12. Визнання недійсним відповідно до чинного законодавства України будь-якого 

положення цього Статуту не тягне за собою недійсність Статуту в цілому. 

1.13. Вимоги цього Статуту є обов’язковими до виконання всіма органами Товариства та 

його учасниками. 

1.14. Цивільна правоздатність Товариства може бути обмежена лише за рішенням суду. 

1.15. Товариство здійснює права та обов’язки через свої органи, які діють відповідно до 

цього Статуту, чинного законодавства України та інших внутрішніх документів Товариства. 

2. НАЙМЕНУВАННЯ ТОВАРИСТВА 

2.1. Найменування Товариства. 

2.1.1. Повне найменування Товариства українською мовою: ТОВАРИСТВО З 

ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТРЕЙДЕНЕРДЖИ». 

2.1.2. Повне найменування Товариства російською мовою: ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ТРЕЙДЭНЕРДЖИ». 

2.1.3. Повне найменування англійською мовою:  

LIMITED LIABILITY СОМРАNY«TRADEENERGY». 

2.1.4. Скорочене найменування українською мовою:  

ТОВ «ТРЕЙДЕНЕРДЖИ». 

2.1.5. Скорочене найменування російською мовою:  

ООО «ТРЕЙДЭНЕРДЖИ». 

2.1.6. Скорочене найменування англійською мовою:  

«TRADEENERGY» LLC. 

3. МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА 

3.1. Основною метою (цілями) діяльності Товариства є отримання прибутку від провадження 

господарської діяльності; створення високо конкурентного бізнесу з використанням 

найкращих підходів та методів управління; збільшення ефективності роботи, спрямованої на 

ріст прибутковості та збільшення ринкової капіталізації Товариства; побудова системи 

взаємовідносин із зовнішнім середовищем (клієнтами, партнерами, конкурентами), базуючись 

на принципах відкритості та прозорості. 

3.2. Предметом діяльності Товариства є: 
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Розподілення газу: 

Надання населенню, установам і 

організаціям, які фінансуються з державного 

і місцевих бюджетів, релігійним 

організаціям, промисловим споживачам та 

іншим суб’єктам господарювання послуг з 

розподілу природного, нафтового газу та газу 

(метану) вугільних родовищ та постачання 

природного газу, газу (метану) вугільних 

родовищ і скрапленого газу; 

Розподіл природного, нафтового 

(попутного) газу, газу (метану) вугільних 

родовищ та газу сланцевих товщ, газу 

колекторів щільних порід, газу центрально-

басейнового типу. Розподілення 

газоподібного палива через місцеві 

(локальні) трубопроводи. Торгівля газом 

через місцеві (локальні) трубопроводи. 

Створення, технічне обслуговування і 

експлуатація газових мереж, споруд, 

обладнання і приладів для газопостачання 

природного і скрапленого газу. Виконання 

ремонтів газопроводів, газових приладів і 

пристроїв. Локалізація і ліквідація аварійних 

ситуацій. 

Виконання зварювальних і ізоляційних 

робіт. Контроль за якістю зварювальних та 

ізоляційних робіт; 

Будівництво газових мереж та споруд 

природного і скрапленого газу. Здійснення 

пуску газу до газифікованих об’єктів. 

Контроль за якістю експлуатаційних робіт. 

Будівництво, реконструкція, ремонт та 

технічне переобладнання систем 

газопостачання; 

Виконання будівельних, будівельно-

монтажних, будівельно-ремонтних, 

ремонтних, монтажних та 

пусконалагоджувальних робіт, виконання 

ремонтних і пусконалагоджувальних робіт в 

котельнях різного призначення; 

Розробка проектно-кошторисної 

документації і виконання робіт по 

будівництву, реконструкції і технічному 

переозброєнні системи газопостачання 

природним і скрапленим газом, включаючи 

газонаповнювальні станції і пункти, 

розподільчі газопроводи та інші споруди 

систем транспортування і використання газу. 

Експертиза проектів; 

Виконання проектно-вишукувальних 

робіт, розроблення та виготовлення 

проектно-кошторисної документації на 

Посередницькі послуги: 

Посередницькі послуги під час купівлі, 

продажу, здавання в оренду та оцінювання 

нерухомості невиробничого, виробничо-

технічного та іншого призначення; 

Посередницькі послуги під час купівлі, 

продажу, здавання в оренду та оцінювання 

земельних ділянок; 

Посередницькі послуги в галузі 

транспорту, житлово-комунального 

господарства, побутового обслуговування, 

освіти, культури, охорони здоров’я і науки; 

Посередницькі послуги під час купівлі-

продажу продукції сільського господарства; 

Посередництво в оптовій торгівлі; 

Посередництво в роздрібній торгівлі; 

Посередництво в торгівлі різними 

товарами. 

 

Торгівля і послуги (експортно-

імпортні торгові операції, торгівельна 

діяльність, у тому числі оптова та 

роздрібна торгівля, дрібнооптова 

торгівля, комісійна, торгово- 

закупівельна та торгово-посередницька 

діяльність): 

Оптова торгівля непродовольчими 

товарами; 

Оптова торгівля продовольчими 

товарами; 

Оптова торгівля сільськогосподарською 

продукцією; оптова торгівля молочними 

продуктами, яйцями, харчовими оліями, та 

жирами; 

Оптова торгівля товарами медичного 

призначення; 

Оптова торгівля промисловим 

обладнанням та іншими товарами 

промислового призначення; 

Оптова та роздрібна торгівля паливно-

мастильними матеріалами; 

Оптова торгівля хімічними продуктами; 

Інші види оптової торгівлі; 

неспеціалізована оптова торгівля; 

Роздрібна торгівля непродовольчими 

товарами; 

Роздрібна торгівля продовольчими 

товарами; 

Роздрібна торгівля 

сільськогосподарською продукцією; 

Роздрібна торгівля товарами медичного 

призначення; 

Роздрібна торгівля промисловим 
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газифікацію природним та скрапленим газом 

промислових і комунально-побутових 

об’єктів та багатоповерхових і 

індивідуальних будинків тиском до 0,6 МПа 

і будівництво сталевих та поліетиленових 

газопроводів низького, середнього та 

високого тисків (до 1,2 МПа) і споруд до них; 

Проведення руйнівного та неруйнівного 

контролю якості матеріалів та зварних 

з’єднань газопроводів, посудин, що 

працюють під тиском, а також контролю 

якості ізоляції газопроводів. 

Здійснення торгових операцій по 

придбанню та реалізації газового 

обладнання, запасних частин та інших 

товарів. Виготовлення поліетиленових труб 

газорегуляторних пунктів, вузлів обліку газу, 

коректорів, обчислювачів та іншого 

обладнання. 

Розробка та здійснення поточного та 

перспективних планів розвитку системи 

газопостачання у зоні ліцензійної діяльності 

Товариства; 

Виконання комплексу робіт (монтаж, 

демонтаж, наладка, випробування, ремонт) 

по обладнанню автомобілів устаткуванням 

для використання природного і скрапленого 

газу як палива; 

Утримання, ремонт та експлуатація 

газових мереж, газозаправних пунктів і 

станцій для заправки автомобілів природним 

і скрапленим газом як паливом. Будівництво 

газових мереж, газозаправних пунктів і 

станцій для заправки автомобілів природним 

і скрапленим газом; 

Видання технічних умов та ведення 

технічного нагляду за будівництвом систем 

газопостачання незалежно від форм 

власності; 

Організація виробництва газового 

обладнання та приладів, запасних частин; 

Установка, ремонт, повірка, заміна, 

введення в експлуатацію та обслуговування 

газових лічильників усіх типів, в тому числі 

побутових, та інших контрольно-

вимірювальних приладів; 

Експлуатація газових, газоконденсатних 

родовищ із застосуванням нових технологій, 

розробка і видобування, дотримання 

встановлених вимог по раціональному 

використанню і охороні надр, оздоровленню 

навколишнього середовища; 

Переробка газового конденсату і іншої 

обладнанням та іншими товарами 

промислового призначення та їх ремонт; 

Інші види роздрібної торгівлі; 

Товарообмінні (бартерні) операції; 

Усі види медичного обслуговування, у 

тому числі імпорт-експорт медичного 

обладнання та медичних препаратів; 

Створення оптово-роздрібних 

підприємств торгівлі з продажу товарів та 

послуг населенню; 

Роздрібна та оптова торгівля через власні 

торгівельні заклади. Відкриття та 

утримання фірмових, комісійних і 

комерційних магазинів для продажу товарів 

власного виробництва та інших 

виробництв. 

 

Організація та проведення: 

Торгівельно-реалізаційних заходів 

(аукціонів, виставок, виставок-продаж, в 

т.ч. автомобілів зарубіжних марок, ярмарок 

та інше); 

Культурно-розважальних, видовищних 

заходів (концерти, виступи акторів, 

виставки, салони, вернісажі, вистави, 

експозиції); 

Науково-практичних заходів 

(конференцій, симпозіумів, зборів, 

семінарів, тренінгів та ін.); 

Атракціонів; 

Спортивних заходів та змагань. 

Організація та експлуатація баз 

відпочинку, спортивних споруджень, 

оздоровчих, лікувальних установ. 

 

Виробничо-господарська діяльність: 

Виготовлення та реалізація товарів 

широкого вжитку; 

Виробництво непродовольчих товарів, в 

тому числі продукції виробничо-технічного 

призначення і товарів народного 

споживання; 

Виробництво та ремонт засобів 

вимірювання і контролю; 

Виробництво та реалізація засобів 

автоматизації, зв’язку, іншого обладнання, 

виробів з електронними компонентами; 

Експорт та імпорт, заготівля, переробка, 

зберігання і реалізація сировини, в т.ч., 

вторсировини, нафти та нафтопродуктів; 

Розширення та реконструкція діючих 

підприємств з метою збільшення 

конкурентоспроможності продукції з 
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сировини, виробництво і реалізації 

газопродуктів та інших видів палива; 

Проведення атестації зварників та робочих 

місць за умовами праці; 

Професійна підготовка, навчання 

перепідготовка і підвищення кваліфікації 

робітників, спеціалістів, професіоналів, 

технічних службовців та керівників, 

включаючи питання охорони праці, у тому 

числі через власний учбово-курсовий 

комбінат професійного навчання; 

Участь у розробці схем газопостачання 

окремих споживачів, населених пунктів, 

районів зони ліцензійного обслуговування; 

Видача технічних умов на газопостачання 

об'єктів, розгляд і узгодження проектів 

газопостачання згідно виданим технічним 

умовам; 

Узгодження топогеодезичних зйомок, 

проектів інженерних мереж, відводу землі, 

будівництва і реконструкції об'єктів різного 

призначення на території Полтавської 

області з урахуванням місцезнаходження 

існуючих газових мереж і вимог діючих 

Норм і Правил; 

Ведення технічного нагляду за якістю 

робіт при будівництві систем газопостачання 

об'єктів, незалежно від відомчої належності 

їх і форми власності; 

Участь у прийманні в експлуатацію 

об'єктів газопостачання; 

Приймання від будівельно-монтажних 

організацій виконавчо-технічної 

документації на газифіковані об'єкти і 

здійснення підключення збудованих або 

реконструйованих об'єктів до діючих газових 

мереж; 

Ведення обліку і забезпечення зберігання 

виконавчо-технічної документації на 

розподільні газові мережі, засоби захисту 

газопроводів від корозії та внутрішні мережі 

газифікованих об'єктів зони ліцензійного 

обслуговування; 

Здійснення поточного, капітального 

ремонту і реконструкції існуючих 

розподільчих систем газопостачання, що 

знаходяться у розпорядженні та користуванні 

підприємства; 

Забезпечення виконання заходів по 

забезпеченню безаварійної та стійкої роботи 

системи газопостачання зони ліцензійного 

обслуговування; 

Організація роботи з пропаганди серед 

наступною реалізацією її як на ринку 

України, так і за її межами; 

Виробництво та монтаж технологічного 

обладнання; 

Виробництво та сервісне обслуговування 

систем і засобів виконання робіт, надання 

послуг, що забезпечують технічний захист 

інформації; 

Виготовлення та реалізація будівельних 

матеріалів; 

Виробництво, монтаж, сервісне або 

технічне обслуговування вузлів, агрегатів, 

обладнання та цілісних комплексів для 

здійснення фільтрації та очищення рідин та 

газів; 

Виробництво і реалізація хімічної 

продукції для промислових і 

непромислових цілей; 

Організація інших видів виробничої 

діяльності і виконання інших функцій, що 

відповідають меті Товариства і не 

суперечать чинному законодавству. 

Операції з брухтом чорних та кольорових 

металів; 

Заготівля, переробка, металургійна 

переробка металобрухту кольорових і 

чорних металів; 

Проектування, монтаж, технічне 

обслуговування засобів протипожежного 

захисту та систем опалення, оцінка 

протипожежного стану об'єктів; 

Виробництво продовольчих товарів; 

Виробництво продуктів харчування; 

Виробництво, заготівля, зберігання, 

переробка та реалізація сільгосппродукції, 

продукції тваринництва, птахівництва, 

рослинництва, продуктів харчування та 

лікарських рослин. 

Ремонт і технічне обслуговування 

готових металевих виробів; ремонт і 

технічне обслуговування машин і 

устаткування промислового призначення. 

 

Інформаційно-консультаційна та 

консалтингова діяльність: 

Управлінське консультування, 

підготовка фахівців в галузі 

підприємницької діяльності, надання 

інформаційно-консультативних послуг; 

Розробка бізнес-планів; 

Розробка і фінансово-економічна оцінка 

інвестиційних проектів; 

Аналіз фінансово-господарської 
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населення безпечного використання газу; 

Вивчення і розповсюдження передового 

досвіду в газовому господарстві; 

Збір даних і надання звітності за видами 

діяльності підприємства; 

Діяльність пов’язана з перевіркою 

димовентеляційних каналів; 

Виготовлення газорегуляторних пунктів та 

вузлів обліку витрат газу; 

Контроль та оцінка якості зварних з'єднань 

і суцільності металу сталевих газопроводів 

газопостачання Рраб=1,2 МПа та 

поліетиленових трубопроводів 

газопостачання Рраб=0,6 МПа.; 

Технічне діагностування сталевих 

трубопроводів газопостачання Рраб=1,2МПа 

та поліетиленових трубопроводів 

газопостачання Рраб=0,6МПа.; 

Випробування та ремонт газополум’яного 

устаткування; 

Атестація зварників на допуск для 

виконання робіт ручним дуговим 

зварюванням покритими електродами (РДЕ)-

111 та газовим зварювання (ГЗ)-ЗІ 1. 

Виконання газонебезпечних робіт і робіт у 

вибухопожежнонебезпечних зонах, монтаж, 

налагодження і експлуатація засобів 

електрохімічного захисту, нанесення 

протикорозійного ізоляційного покриття, 

зберігання, експлуатація балонів та інших 

ємностей із стисненими, зрідженими, 

вибухонебезпечними газами, їх заповнення 

та спорожнення, роботи в діючих 

електроустановках до 1000В, випробування 

заземлюючих пристроїв, силової та 

освітлювальної електропроводки, кабельних 

ліній до 1000В, обладнання майстерень, 

електроінструменту, електропроводки, 

електрозварювальних трансформаторів 

тощо, експлуатація технологічних 

транспортних засобів. 

 Надання послуг лабораторії, в тому числі 

рентгенографування, випробування засобів 

захисту, атестація зварювальників, надання 

послуг виробничої лабораторії, в тому числі 

технічне обслуговування, ремонт, підготовка 

до повірки, повірка приладів газового 

контролю, трасопошукових приладів, 

вимірювання та випробування в 

електроустановках, вимірювання опор, 

заземлюваних пристроїв блискавкозахисту, 

визначення фізико-хімічних покахників 

природного газу, визначення електричного 

діяльності, надання консультаційних, 

економіко- аналітичних послуг, 

прогнозування розвитку економіки, 

розробка та реалізація макро- та 

мікроекономічних моделей розвитку 

підприємств та регіонів; 

Маркетингові, консалтингові, 

інформаційно-консультаційні та 

інформаційно- посередницькі послуги, 

створення та розповсюдження баз даних; 

організація та проведення маркетингових, 

соціологічних досліджень та опитувань 

населення; вивчення потенційних 

можливостей збуту товарів, їх попиту у 

споживачів з метою поліпшення збуту та 

розробки нових видів продукції; 

статистичний аналіз результатів вивчення 

цих можливостей; 

Розробка інформаційних технологій, в 

тому числі баз даних; 

Розробка проектів реструктуризації 

підприємств; 

Розробка та впровадження комп’ютерно-

телекомунікаційних систем забезпечення 

управління для підприємств; 

Розробка, створення та експлуатація 

систем баз даних та знань для наукових 

досліджень, проектування, виробництва та 

управління; 

Розробка і впровадження нових 

технологічних процесів та нових технологій 

у всіх сферах виробництва, у тому числі 

розробка та впровадження нових 

технологічних процесів, розробка та 

адаптація програмного, інформаційного, 

технологічного забезпечення, систем 

автоматизації та управління на 

підприємствах, організаціях та установах; 

Розробка, компоновка та наладка, 

придбання, установка, впровадження та 

сервісне обслуговування програмно-

технічних комплексів, копіювальної та 

поліграфічної техніки; 

Розробка конструкторської, 

технологічної документації. 

 

Охоронна діяльність. Обслуговування 

систем безпеки. 

 

Рекламна і видавнича діяльність: 

Планування та проведення рекламних 

компаній; 

Створення та розміщення реклами: 
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опору грунтів. 

 

Виробництво передача розподілення 

електроенергії, торгівля електроенергією. 

 

Будівництво: 

Зведення несучих та огороджуючих 

конструкцій будівель і споруд, будівництво 

та монтаж інженерних і транспортних мереж 

(для звичайних умов, для нового 

будівництва, для реконструкції та 

капітального ремонту); 

Підготовчі роботи на будівельному 

майданчику, зведення несучих та 

огороджуючих конструкцій будівель та 

споруд (фундаментів: збірних та монолітних, 

під обладнання, металевих конструкцій 

будівель і споруд, громадських і житлових: 

малоповерхових, каркасів виробничих: 

малоповерхових, бетонних та залізобетонних 

монолітних конструкцій будівель і споруд - 

житлових, громадських та виробничих: 

малоповерхових, збірних бетонних та 

залізобетонних конструкцій будівель і 

споруд окремих конструкцій житлових та 

громадських, житлових, адміністративних і 

громадських будівель каркасного, 

панельного та об’ємноблочного типів: 

малоповерхових, каркасів виробничих: 

малоповерхових, із дрібно штучних виробів, 

з природного каменю, з цегли та блоків: 

простих форм, складних форм, дерев’яних 

несучих на об’єктах житлово-громадського 

призначення, огороджувальних та 

вбудованих, клеєної деревини і 

комплексними конструкціями із 

композитних матеріалів, металопластикових 

(вікон, дверей тощо), полімерних, 

комбінованих, пневматичних та інших видів, 

скління залізобетонних, металевих, 

дерев’яних, рам ліхтарів, тощо, вітрин та 

вітражів великорозмірним склом і скло 

пакетами, штукатурних робіт на фасадах 

будівель і споруд, облицювальних робіт на 

фасадах будівель і споруд, конструкцій 

підлог, конструкцій покрівель рулонних та 

мастикових, із штучних виробів, металевих, 

реставраційні роботи фундаментів і 

конструкцій з бетону, бутового каменю, 

цегли, дерев’яних конструкцій і виробів, 

металевих конструкцій і виробів, 

архітектурно-ліпного декору); 

Монтаж та установлення двигунів та 

розклеювання афіш, оформлення вітрин, 

оформлення виставочних залів, 

розклеювання рекламної інформації; 

Рекламна діяльність у засобах масової 

інформації, пов’язана з продажем ефірного 

часу та друкованих шпальт; 

Реклама на транспортних засобах інших 

об’єктах зовнішньої реклами; 

Розповсюдження рекламних проспектів 

та зразків, рекламна фотозйомка; 

Здавання під найм місця для реклами; 

Рекламний сервіс у фінансово-

економічному секторі; 

Видання рекламної, методичної, 

навчальної і художньої продукції та їх 

реалізація; 

Виробництво та реалізація різноманітної 

рекламної, аудіовізуальної та сувенірної 

продукції; 

Видання книг, брошур, буклетів, та 

інших подібних видань, включаючи 

словники та енциклопедії; 

Створення рекламних текстів для радіо, 

телебачення та кіно. 

 

Громадське харчування: 

Відкриття та утримання ресторанів, кафе, 

барів, інших закладів громадського 

харчування; 

Діяльність їдалень на підприємствах і в 

установах; 

Постачання готової їжі; 

Інша діяльність, пов’язана з громадським 

харчуванням. 

 

Здійснення лізингових операцій, 

надання лізингових послуг: 

Здійснення прямих операцій фінансового 

та оперативного лізингу з рухомим та 

нерухомим майном; 

Здійснення непрямих лізингових 

операцій; 

Здійснення зворотних лізингових 

операцій (ліз-бек); 

Здійснення міжнародних лізингових 

операцій; 

Здійснення інших операцій, пов’язаних з 

лізингом та надання, у зв’язку з цим, 

різноманітних послуг. 

Інформатика та комп’ютеризація: 

Взаємодія зі світовими комп’ютерними 

мережами, надання доступу та широкого 

спектру інформаційного сервісу, робота з 
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турбін, насосів, компресорів та гідравлічних 

систем, інших машин загального 

призначення, верстатів усіх видів, решти 

машин спеціального призначення, двигунів, 

генераторів і трансформаторів електричного 

струму, електророзподільної та контрольної 

апаратури, іншого електроустаткування 

(електропроводки, арматури, систем 

пожежної та охоронної сигналізації, антен), 

апаратури для трансляції та ретрансляції 

передач, апаратури для запису та відтворення 

звуку та зображення, медичного, 

хірургічного й ортопедичного устаткування, 

контрольно - вимірювальної апаратури, 

мотаж водопровідних мереж, систем 

опалення та кондиціонування; 

Проведення монтажних, покрівельних 

робіт, улаштування водостічних воронок та 

жолобів; 

Захист конструкцій, устаткування та 

мереж (гідроізоляційний, теплоізоляційний, 

антикорозійний); 

Паспортизація робочих місць, технічне 

освідчення механізмів, обладнання, будівель 

і споруд; 

Паспортизація та інвентаризація джерел 

викидів, інструментальні заміри шкідливих 

речовин, загазованості, радіаційного 

забруднення; 

Здійснення пусконалагоджувальних робіт; 

Виробництво теплової енергії, 

транспортування її магістральними та 

місцевими (розподільними) тепловими 

мережами, постачання теплової енергії та 

здійснення контролю за раціональним 

споживанням. 

Здійснення інших робіт, пов’язаних з 

будівництвом. 

Будівництво трубопроводів. 

 

Проектні роботи (для звичайних умов, 

для нового будівництва, для реконструкції 

та капітального ремонту): 

Архітектурне та будівельне проектування 

(житлових будівель, громадських будівель та 

споруд, будівель та споруд промислових 

підприємств, безкранових, інженерних 

споруд, для комунікацій (галереї, естакади, 

колектори, канали, тунелі, опори зв’язку та 

енергопостачання), підземних споруд 

(склади, сховища, ємності, гаражі тощо), 

транспортних споруд, гаражів, СТО, АЗС, 

тощо, енергетичних споруд (локальних та 

базами даних; 

Створення та підтримка он- та офф-

лайнових і інформаційних фондів різного 

профілю та надання доступу до них; 

Розробка програмно-технічного 

забезпечення та пов’язане з цим 

обслуговування; видання іншого 

програмного забезпечення; 

Проведення науково-дослідних, 

експериментальних та впроваджувальних 

робіт у галузі комп’ютерних систем, 

інформаційних технологій та комунікацій; 

Розробка, адаптація, виготовлення, 

супровід та експлуатація програмних та 

апаратних засобів обчислювальної техніки, 

засобів автоматизації, управління і зв’язку; 

Впровадження та експлуатація 

комп’ютерних мереж, розподілених баз та 

банків даних та надання доступу до них на 

комерційній основі; 

Комп’ютерне програмування; 

Оброблення даних, розміщення 

інформації на веб-узлах і пов’язана з ними 

діяльність; 

Надання інших інформаційних послуг, 

н.в.і.у.; 

Надання в оренду офісних машин і 

устатковання, в тому числі комп’ютерів. 

 

Транспортно-експедиційні послуги: 

Надання послуг з перевезення пасажирів 

і вантажів автомобільним транспортом, 

послуг з міжнародних вантажних 

перевезень; 

Діяльність автомобільного вантажного 

транспорту та інші автомобільні 

перевезення; 

Діяльність інших видів наземного 

вантажного транспорту; 

Надання послуг з перевезення пасажирів 

і вантажів залізничним, річковим, морським 

транспортом; 

Технічне обслуговування; 

Придбання та реалізація автомобілів та 

інших транспортних засобів та реєстрація їх 

в органах ДАІ. 

Сервісне технічне обслуговування 

вантажних та легкових автомобілів, їх 

поточний та капітальний ремонт; 

організація автомобільних стоянок; 

Організація заправних станцій для 

автомобільного транспорту; 

Надання транспортно-експедиційних 
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електростанцій), електричних підстанцій і 

розподільних пристроїв; 

Проектні роботи (для звичайних умов, для 

нового будівництва, для реконструкції та 

капітального ремонту); 

Розроблення проектів схем 

газопостачання; 

Архітектурне та будівельне проектування 

(житлових будівель, громадських будівель та 

споруд, будівель та споруд промислових 

підприємств без кранових, інженерних 

споруд конструктивного призначення, для 

комунікацій, фундаментів під обладнання, 

підземних споруд, транспортних споруд 

гаражів, СТО, АЗС, тощо); 

Конструювання несучих конструкцій по 

класах і умовах будівництва (для звичайних 

умов, для будівель і споруд ІІ і ІІІ класу, в 

звичайних умовах) (кам’яних та 

армокам’яних, бетонних, залізобетонних, 

армоцементних, металевих, звичайної і 

клеєної деревини та комбінованих); 

Проектування внутрішніх інженерних 

мереж, систем і споруд (водопроводу та 

каналізації, холодопостачання, зв’язку, 

сигналізації, радіо, телебачення, 

інформаційних); 

Проектування зовнішніх інженерних 

мереж, систем і споруд (водопостачання, 

каналізації, теплових, зв’язку, сигналізації, 

радіо, телебачення, інформаційних систем, 

електроосвітлення); 

Розроблення спеціальних розділів 

проектів (проектування організації 

будівництва, виконання будівельних робіт); 

Технологічне проектування по об’єктах 

(зв’язку і комунікацій, освіти та оздоровчо- 

рекреаційного комплексу); 

Виконання топографічних, геодезичних, 

картографічних робіт та кадастрових зйомок. 

послуг при внутрідержавному, 

міжнародному та транзитному перевезенні 

пасажирів, багажу та вантажу, у тому числі 

зрідженого газу; 

Допоміжне обслуговування наземного 

транспорту. 

Вантажний автомобільний транспорт. 

 

Діяльність пов’язана з 

автотранспортними засобами: 

Оптова та роздрібна торгівля 

автомобілями та іншими транспортними 

засобами, автомобільними деталями та 

належностями, іншими автотоварами, в т.ч. 

тими, які підлягають реєстрації в органах 

МВС; 

Посередницька діяльність у сфері оптової 

і роздрібної торгівлі автомобілями та 

іншими транспортними засобами; 

Переобладнання транспортних засобів, 

виготовлення окремих вузлів та деталей до 

них; 

Технічне обслуговування і ремонт 

автомобілів та інших транспортних засобів: 

механічний ремонт, ремонт 

електроустаткування, поточне 

обслуговування, ремонт кузовів, ремонт 

автодеталей, миття, полірування, 

фарбування, антикорозійне оброблення; 

Створення та утримання станцій 

технічного обслуговування 

автомототранспорту, послуги автосервісу, 

створення та утримання автозаправних 

станцій, автомийок; 

Діяльність, пов'язана з реалізацією 

транспортних засобів, вузлів та агрегатів до 

них, в тому числі номерних. 

Організація курсів по навчанню 

управлінню автомобілем та вивчення 

правил дорожнього руху; 

Надання в оренду автомобілів і легкових 

автотранспортних засобів; надання в оренду 

вантажних автомобілів. 

 

Юридичні послуги: 

Надання юридичних послуг, в тому числі 

надання патентних послуг, надання послуг 

в сфері інтелектуальної власності; 

Надання консультацій та роз'яснень з 

питань законодавства України; складання 

заяв (позовних заяв), скарг та інших 

документів правового характеру; 

Здійснення представництва в загальних 
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Господарське управління 

будівництвом. 

Виконання функцій замовника по 

будівництву та проектуванню об’єктів 

цивільного та соціально-побутового 

призначення. 

 

Укладання угод генерального підряду 

при будівництві житлових масивів та 

об’єктів соціально-побутового 

призначення, організація та проведення 

тендерних торгів між виконавцями робіт. 

 

Роботи з завершення будівництва та 

ремонту (штукатурні роботи, столярні 

роботи, роботи з покриття підлоги та 

облицювання стін плиткою, роботи із 

скління,малярні роботи, інші роботи з 

завершення будівництва та ремонту, 

електромонтажні роботи).  

 

Діяльність у сфері архітектури; 

інженерна та технічна діяльність 

пов’язана з будівництвом; дизайнерська 

діяльність: 

Надання консультативних послуг у сфері 

архітектури: виготовлення креслень, нагляд 

за будівельними роботами; міський 

благоустрій та ландшафтна архітектура. 

Діяльність з оформлення інтер’єрів, 

виставочних стендів; 

Інша діяльність пов’язана з дизайном. 

 

Операції з нерухомістю: 

Експлуатація та утримання житлових, 

нежитлових будинків і прибудинкових 

територій, надання комунальних послуг; 

Створення, утримання, використання, 

придбання, оренда, здавання в оренду та 

суборенду, ремонт та обслуговування 

об’єктів промислового, житлового, 

нежитлового та культурно-побутового 

призначення, соціальної сфери (об’єкти 

побутового обслуговування населення, бази 

відпочинку, підсобні господарства та інше), 

обладнання та агрегатів, транспортних 

засобів; 

Організація операцій з нерухомістю, в 

тому числі, підготовка до продажу або 

здавання під найм нерухомості; 

Купівля та продаж власного нерухомого 

майна; 

та спеціалізованих судах України усіх 

інстанцій та судах інших країн, інших 

державних органах та установах перед 

громадянами та юридичними особами; 

Здійснення правового забезпечення 

підприємницької та зовнішньоекономічної 

діяльності. 

Діяльність у сфері права. 

 

Інші послуги, що надаються 

юридичним та фізичним особам: 

Надання всіх видів інформаційних послуг 

юридичним і фізичним особам; 

Надання послуг в галузі маркетингу, 

інжинірингу, управління, реклами, 

підготовки кадрів, стажування; 

Сервіс фінансів та капіталовкладень; 

Надання послуг в галузі комунікації 

(телефон, телеграф, електронна пошта 

тощо); 

Представництво Товариства, інших 

підприємств і організацій, що 

співпрацюють з ним, в тому числі 

закордонних, у відповідних державних та 

інших органах; 

Здавання піднайм основних виробничих 

фондів, транспортних засобів, офісного 

устаткування та комп’ютерної техніки, 

прокат речей особистого користування та 

побутових товарів; 

Створення навчальних закладів для 

підготовки, перекваліфікації, підвищення 

кваліфікації, атестації робітників та 

спеціалістів у сферах діяльності, 

передбачених цим Статутом; 

Організація готелів, надання готельних 

послуг; 

Надання послуг конференц-сервісу; 

Посередницька діяльність з реалізації 

туристичного продукту туроператорів та 

туристичних послуг інших суб’єктів 

туристичної діяльності, реалізація супутніх 

послуг. 

Діяльність в сфері відпочинку та розваг, 

культури та спорту; 

Медична практика; 

Виконання посередницьких, 

комерційних, дилерських та 

дистриб’юторських послуг виробничого та 

невиробничого характеру, здійснення угод 

по експорту-імпорту; реалізація продукції 

зарубіжних партнерів і закупівля 

необхідного їм товару; 
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Операції з нерухомістю за дорученням 

третіх осіб; 

Здавання в найм (піднайм) власної 

нерухомості виробничо-технічного, 

невиробничого та культурного призначення, 

нерухомості, що належить фізичним та 

юридичним особам; надання в оренду й 

експлуатацію власного чи орендованого 

нерухомого майна; 

Посередницькі послуги при купівлі, 

продажу, здаванні в оренду та оцінюванні 

нерухомості виробнично-технічного, 

невиробничого призначення; 

Діяльність агентств нерухомості; 

Управління нерухомістю; 

Купівля та продаж, оренда земельних 

ділянок; 

Сприяння відводу земельних ділянок та 

оформленню цього відведення. 

 

Фінансово-економічна діяльність: 

Сприяння залученню іноземних інвестицій 

на Україну; 

Створення спільних підприємств в різних 

галузях економіки; 

Сприяння іноземним інвесторам у 

розміщенні капіталу; 

Надання практичної допомоги 

підприємцям в розвитку 

зовнішньоекономічних зв’язків; 

Інвестиційна та холдингова діяльність; 

Діяльність з управління іншими 

підприємствами; 

Придбання, продаж та інші операції з 

цінними паперами. Випуск цінних паперів; 

Проектно-кошторисний та фінансовий 

сервіс; 

Фінансово-економічний консалтинг; 

Проведення, тиражування, реалізація 

науково-технічних розробок; 

 Впровадження нових технологій, 

включаючи заходи по захисту 

навколишнього середовища; 

Розробка і практичне здійснення спільних 

із закордонними інвесторами проектів і 

комерційних ініціатив; 

Розробка техніко-економічних 

обґрунтувань розміщення капіталовкладень 

українськими та зарубіжними інвесторами; 

Інші види грошового посередництва; 

 Надання інших допоміжних комерційних 

послуг, н.в.і.у. 

Проведення випробувань на 

протипожежну безпеку речовин, матеріалів, 

будівельних конструкцій, виробів і 

обладнання, а також пожежної техніки, 

пожежно- технічного озброєння, продукції 

протипожежного призначення на 

відповідність встановленим вимогам; 

Переробка, утилізація і використання на 

комерційній основі деревини, промислових 

відходів, вторинної сировини та відходів 

сільськогосподарської сировини; 

Транспортування нафти, нафтопродуктів 

магістральним трубопроводом, 

транспортування природного і нафтового 

газу трубопроводами та його розподіл; 

Зберігання природного газу в обсягах, що 

перевищують рівень, установлений 

ліцензійними умовами; 

Проведення дезінфекційних, 

дезінсекційних, дератизаційних робіт; 

Організація навчання та підвищення 

кваліфікації за фахом по вказаним видам 

діяльності; 

Розробка документів, що обґрунтовують 

обсяги викидів для підприємств, установ, 

організацій та громадян - суб'єктів 

підприємницької діяльності; 

Організація робіт з питань охорони праці, 

техніки безпеки, впровадження безпечних 

методів роботи в процесі виробничо-

господарської діяльності; 

Лекційна діяльність. 

Набуття прав на об'єкти інтелектуальної 

власності, ліцензування, продаж та інше 

комерційне використання об'єктів 

інтелектуальної власності та прав на 

інтелектуальну власність будь-яким 

способом, що не суперечить чинному 

законодавству України; 

Діяльність інших засобів тимчасового 

розміщування; 

Інша професійна, наукова та технічна 

діяльність, н.в.і.у.; 

Інша діяльність із забезпечення 

трудовими ресурсами; 

Діяльність агенств зі стягування платежів 

і бюро кредитних історій. 

 

Професійна, наукова та технічна 

діяльність: 

Діяльність у сфері інжинірингу, геології 

та геодезії, надання послуг технічного 

консультування у цих сферах; 
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Зовнішньоекономічна діяльність по 

вище зазначених напрямах. 

 

Технічні випробування та дослідження 

3.3. Діяльність Товариства не обмежується видами, зазначеними в цьому Статуті. Угоди, що 

виходять за межі статутної діяльності, але не суперечать чинному законодавству України або 

інших держав, є дійсними. 

3.4. Володіючи загальною правочинністю, Товариство має цивільні права і виконує обов’язки, 

необхідні для здійснення будь-яких видів діяльності не заборонених законодавством України. 

У випадках, передбачених законодавством України, Товариство отримує відповідні ліцензії на 

здійснення окремих видів діяльності. 

3.5. Окремі види діяльності, перелік яких встановлюється законом, Товариство може 

здійснювати після одержання спеціальних дозволів (ліцензій). 

3.6. Цілями створення і діяльності Товариства є: 

отримання прибутку, підвищення прибутковості виробництва, збільшення вартості 

Товариства; 

забезпечення ефективного функціонування і розвитку газорозподільної системи 

безперебійного та безаварійного забезпечення споживачів природним та/або скрапленим 

газом; 

 розвиток газового комплексу, збереження існуючих і створення нових виробничо- технічних 

і технологічних зв’язків; 

підвищення конкурентоспроможності та рівня надання послуг з розподілу природного газу, 

технічного рівня газорозподільної системи, освоєння нових ринків збуту продукції; 

ведення виробництва відповідно до сучасних екологічних норм і правил; 

відповідність обліку діяльності Товариства міжнародним стандартам та правилам аудиту. 

3.7. Для досягнення зазначених цілей Товариство забезпечує вирішення наступних задач: 

забезпечення сучасних умов розподілу природного та/або скрапленого газу; 

створення дієвих механізмів взаєморозрахунків між підприємствами; 

організація безперебійних товаропотоків від виробників до кінцевих споживачів; 

забезпечення гарантованого самофінансування і самокредитування в структурі інвестування 

виробництва. 

4. СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ 

4.1. Для забезпечення діяльності Товариства, Статутний капітал Товариства може 

утворюватися з грошових коштів, матеріальних цінностей (будинки, споруди, обладнання 

тощо), прав користування землею, водою та іншими природними ресурсами, а також будь-

якими майновими та немайновими правами (в тому числі на інтелектуальну власність). Зміна 

вартості майна, внесеного як внесок до статутного капіталу, не змінює розміру їх частки в 

статутному капіталі Товариства. 

Вклад у негрошовій формі до статутного капіталу товариства повинен мати грошову оцінку, 

що затверджується одностайним рішенням Загальних зборів, в яких взяли участь всі 

учасники Товариства.  

4.2. Для забезпечення статутної діяльності Товариства у Товаристві створено статутний 

капітал у розмірі 1 000,00 (одна тисяча) грн.  

4.3. Учасник Товариства має право відчужити свою частку в статутному капіталі або її 

частину оплатно або безоплатно третім особам.  

4.4. Частка учасника Товариства може бути відчужена до її повної сплати лише у тій частині, 

в якій її сплачено. 

4.5. При передачі частки (її частини) третій особі відбувається одночасний перехід до неї всіх 

прав та обов’язків, що належали учаснику, який відступив її повністю або частково. 

4.6. Частка Учасника Товариства після повного внесення ним вкладу може бути придбана 
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самим Товариством. У цьому разі воно зобов’язане передати її іншим Учасникам або третім 

особам у строк, що не перевищує одного року. Протягом цього періоду розподіл прибутку, а 

також голосування і визначення кворуму на зборах Учасників провадяться без урахування 

частки придбаної Товариством. 

4.7. Зменшення статутного капіталу Товариства допускається після повідомлення в порядку, 

встановленому чинним на момент зменшення законодавством України, усіх його кредиторів. 

У випадку зменшення номінальної вартості часток усіх учасників товариства співвідношення 

номінальної вартості їх часток повинно зберігатися незмінним. 

4.8. Збільшення статутного капіталу Товариства допускається після внесення усіма його 

Учасниками своїх вкладів у повному обсязі. 

4.9. Рішення про збільшення статутного капіталу приймається зборами учасників 

Товариства та здійснюється шляхом внесення майна та (або) грошових коштів до статутного 

капіталу Товариства. При збільшенні статутного капіталу за рахунок додаткових вкладів 

номінальна вартість частки учасника товариства може бути збільшена на суму, рівну або 

меншу вартості додаткового вкладу такого учасника. 

4.10. Учасники Товариства можуть збільшити статутний капітал Товариства без додаткових 

вкладів за рахунок нерозподіленого прибутку Товариства. При збільшенні статутного 

капіталу за рахунок нерозподіленого прибутку Товариства без залучення додаткових вкладів 

склад учасників та співвідношення розмірів часток учасників у статутному капіталі не 

змінюється. 

5. ПРАВА І ОБОВ'ЯЗКИ ТОВАРИСТВА ТА ЙОГО УЧАСНИКІВ 

5.1. Учасники товариства мають наступні права:  

5.1.1. Брати участь в управлінні Товариством в порядку, передбаченому цим Статутом та 

чинним законодавством України. 

5.1.2. Отримувати інформацію про господарську діяльність Товариства. На вимогу Учасника, 

Товариство зобов’язане надавати йому для ознайомлення річні баланси, звіти Товариства про 

його діяльність, протоколи Загальних зборів. 

5.1.3. Брати участь в розподілі прибутку Товариства;  

5.1.4. Отримати у разі ліквідації Товариства частину майна, що залишилася після розрахунків 

з кредиторами, або його вартість. 

5.1.5. Брати участь в діяльності Товариства на підставі трудового договору (контракту) або 

за договором цивільно-правового характеру. 

5.1.6. Висувати на розгляд органів управління Товариства пропозиції з питань діяльності 

Товариства. 

5.1.7. Придбавати у пріоритетному порядку продукцію, роботи та послуги, що виробляються 

Товариством. 

5.1.8. Здійснювати відчуження часток у статутному капіталі Товариства, що належать 

учаснику. 

5.1.9. Вийти з Товариства у встановленому чинним законодавством України порядку. 

Учасники товариства можуть мати інші права, передбачені чинним законодавством України. 

5.2. Учасники Товариства зобов’язані: 

5.2.1. Дотримуватися статуту Товариства.  

5.2.2. Виконувати рішення Загальних зборів учасників, інших органів Товариства;  

5.2.3. Виконувати свої зобов'язання перед Товариством, у тому числі пов'язані з майновою 

участю; 

5.2.4. Вносити вклад у розмірі, в порядку та засобами, що передбачені статутом Товариства;  

5.2.5. Не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність 

Товариства. 
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5.2.6. Сприяти Товариству в його діяльності. 

5.2.7. Утримуватися від всілякої діяльності, яка може заподіяти шкоду Товариству. 

Учасники можуть мати інші обов’язки, встановлені чинним законодавством України.  

5.3. Для виконання завдань та досягнення цілей, передбачених Статутом, Товариство має 

право: 

5.3.1. Від свого імені вчиняти правочини (укладати договори, контракти), набувати майнові 

та особисті немайнові права, виступати позивачем та відповідачем, третьою особою в суді, 

арбітражі, здійснювати інші дії, що не суперечать чинному законодавству України. 

5.3.2. Випускати, реалізувати, купувати цінні папери. 

5.3.3. Страхувати власне майно. 

5.3.4. Передавати юридичним та фізичним особам, в тому числі безкоштовно, продавати, 

обмінювати, здавати в оренду, надавати у тимчасове користування споруди, обладнання, 

транспортні засоби та інші матеріальні цінності. 

5.3.5. Створювати на території України та за її межами філії і представництва, засновувати в 

установленому порядку свої підприємства та брати участь в заснуванні та діяльності 

господарських товариств і об’єднань, в тому числі спільно з іноземними особами. 

5.3.6. Самостійно встановлювати ціни на товари, роботи та послуги, що реалізуються, 

виконуються та надаються Товариством; 

5.3.7. Направляти, в тому числі за кордон, у відрядження для стажування і на перепідготовку 

фахівців для навчання і ознайомлення з досвідом організації діяльності фірм, бірж, банків 

тощо, брати участь у переговорах, встановлювати ділові контакти. 

5.3.8. Залучати для виконання робіт (надання послуг) фахівців, в тому числі й іноземних, на 

підставі договору підряду, доручення, трудових договорів та інших договорів з оплатою праці 

за домовленістю сторін. 

5.3.9. На підставі довіреностей здійснювати представництво інтересів юридичних та 

фізичних осіб як українських, так й іноземних. 

5.3.11. Користуватися на договірній основі банківським кредитом та надавати банку право 

використовувати свої вільні грошові кошти. 

5.3.12. Приймати на роботу працівників на умовах трудових договорів (контрактів), 

самостійно встановлювати працівникам умови праці згідно чинногозаконодавства України. 

5.3.13. За встановленим порядком вступати до зовнішньоекономічних відносин, самостійно 

проводити експортно-імпортні операції. 

5.3.14. Отримувати позику від учасників та інших фізичних та юридичних осіб у 

встановленому законодавством України порядку. 

5.3.15. Надавати безпроцентні позики працівникам та учасникам в порядку, передбаченому 

законодавством. 

5.3.16. Товариство може також мати й інші права, що не заборонені чинним законодавством 

України. 

5.4. Товариство зобов’язане: 

5.4.1. Охороняти навколишнє середовище від забруднення та інших шкідливих впливів. 

5.4.2. Забезпечувати безпеку виробництва, санітарно-гігієнічні норми і вимоги щодо 

захисту здоров’я працівників, населення і споживачів продукції. 

5.4.3. Виконувати інші обов’язки, що передбачені чинним законодавством України. 

6. МАЙНО ТА ФОНДИ ТОВАРИСТВА 

6.1. Майно Товариства складають його основні фонди та оборотні кошти, а також інші 

матеріальні цінності, вартість яких відображається у його незалежному балансі і належить 

Товариству на праві власності. 

6.2. Джерелами формування майна Товариства є: 
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•  кошти та майно, що їх передають Товариству учасники, у порядку і обсязі, 

встановленому установчими документами; 

•  доходи, отримані Товариством від господарської діяльності; 

•  кредити банків і інших кредиторів; 

•  безвідплатні внески і пожертви організацій, установ, закордонних юридичних осіб, 

громадян; 

•  інші джерела, не заборонені чинним законодавством України. 

6.3. У Товаристві створюється Резервний (страховий) фонд у розмірі та порядку, що 

визначаються Загальними зборами учасників. 

6.4. Резервний фонд призначається для покриття непередбачених збитків. Витрата з 

Резервного (страхового) фонду здійснюються за розпорядженням зборів Учасників. 

6.5. Товариство, крім Резервного фонду, може створювати й інші фонди. Порядок створення, 

використання, поповнення та ліквідація фондів, регулюється спеціальними положеннями про 

них, що затверджуються зборами Учасників. 

7. ПРИБУТОК, ДИВІДЕНДИ ТА ЗБИТКИ 

7.1. Чистий прибуток, одержаний після сплати відсотків за кредитами банків, сплати податків 

та інших платежів до бюджету, залишається у повному розпорядженні Товариства, яке 

визначає напрями його використання. 

7.2. Дивіденди виплачуються на підставі відповідного рішення Загальних зборів учасників 

Товариства. 

7.3. Товариство виплачує дивіденди виключно грошовими коштами, якщо інше не 

встановлено одностайним рішенням Загальних зборів учасників, в яких взяли участь всі 

учасники Товариства. Виплати здійснюються у безготівковій формі на рахунки, вказані 

учасниками. 

7.4. Дивіденди виплачуються поквартально за підсумками кварталу, на підставі відповідної 

звітності Товариства. 

7.5. Дивіденди сплачуються протягом кварталу наступного за звітним. 

7.6. Виплата дивідендів здійснюється особам, які були учасниками Товариства на момент 

прийняття рішення про виплату дивідендів, у строк, що не перевищує шести місяці з дати 

прийняття такого рішення, якщо інший строк не передбачений рішенням Загальних зборів 

учасників. 

7.7. Посадові особи Товариства, які винні у введенні в оману учасників Товариства щодо 

фінансового стану Товариства, включаючи подання (включення) недостовірної інформації до 

документів Товариства, що призвело до здійснення неправомірних виплат, несуть разом з 

учасниками солідарну відповідальність за зобов’язанням щодо повернення виплат 

Товариству. 

7.8. Товариство не має права приймати рішення про виплату дивідендів або виплачувати 

дивіденди всім учасникам, якщо: 

1) Товариство не виконало зобов’язання щодо виплат учасникам Товариства, які вийшли з 

Товариства, які виключені з Товариства, які звернулися з вимогою про викуп своєї частки або 

правонаступникам учасника Товариства; 

2) якщо після закінчення другого та кожного наступного фінансового року вартість чистих 

активів Товариства є меншою за статутний капітал Товариства; 

3) майна Товариства недостатньо для задоволення вимог кредиторів або стане недостатньо 

внаслідок прийняття рішення про виплату дивідендів або здійснення виплати. 

7.9. Товариство не має права виплачувати дивіденди учаснику, який повністю або частково не 

вніс свій вклад до статутного капіталу товариства. 
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7.10. Збитки, що виникли в процесі здійснення діяльності Товариством, покриваються в 

першу чергу за рахунок резервного фонду. 

7.11. В разі недостатності коштів резервного фонду учасники можуть прийняти рішення про 

направлення на покриття збитків коштів з інших фондів. 

8. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВОМ ТА ЇХ ПОСАДОВІ ОСОБИ 

8.1.  Органами управління Товариством є Загальні збори учасників та Директор. 

8.2. За рішенням Загальних зборів у Товаристві може бути створена Наглядова рада. 

8.3. Вищим органом Товариства є Загальні збори учасників (далі – Загальні збори). Кожен 

учасник Товариства має право бути присутнім на Загальних зборах учасників, брати участь в 

обговоренні питань порядку денного і голосувати з питань порядку денного Загальних зборів 

учасників. 

8.3.1. Кожен учасник Товариства на Загальних зборах учасників має кількість голосів, 

пропорційну розміру його частки у статутному капіталі Товариства. 

8.3.2. Загальні збори учасників можуть вирішувати будь-які питання діяльності товариства. 

8.3.3. До компетенції Загальних зборів учасників належить: 

8.3.3.1. Визначення основних напрямів діяльності Товариства. 

8.3.3.2. Внесення змін до Статуту Товариства. 

8.3.3.3. Зміна розміру статутного капіталу Товариства. 

8.3.3.4. Затвердження грошової оцінки майна або нематеріальних активів, якщо учасник 

Товариства вносить негрошовий вклад до статутного капіталу Товариства. 

8.3.3.5. Перерозподіл часток між учасниками Товариства у випадках, чинним законодавством 

України. 

8.3.3.6. Утворення виконавчого органу, обрання одноосібного виконавчого органу 

Товариства або членів колегіального виконавчого органу Товариства (всіх чи окремо одного 

або декількох з них), встановлення розміру винагороди членам виконавчого органу. 

8.3.3.7. Визначення форм контролю та нагляду за діяльністю виконавчого органу Товариства. 

8.3.3.8. Затвердження річних звітів виконавчого органу Товариства. 

8.3.3.9. Придбання Товариством частки учасника; 

8.3.3.10. Виключення учасника із Товариства. 

8.3.3.11. Виконання товариством грошового зобов’язання учасника – заставодавця. 

8.3.3.12. Затвердження результатів діяльності Товариства за рік або інший період. 

8.3.3.13. Розподіл чистого прибутку товариства, виплата дивідендів з урахуванням вимог, 

передбачених чинним законодавством України. 

8.3.3.14. Розміщення Товариством емісійних цінних паперів. 

8.3.3.15. Виділ, злиття, поділ, приєднання, ліквідація та перетворення Товариства, обрання 

комісії з припинення (ліквідаційної комісії), затвердження порядку припинення, порядку 

розподілу майна між учасниками Товариства у разі його ліквідації, що залишилося після 

задоволення вимог кредиторів, затвердження ліквідаційного балансу Товариства. 

8.3.3.16. Встановлення додаткових прав та обов’язків учасників Товариства. 

8.3.3.17. Встановлення іншого порядку голосування та кількості голосів учасників Товариства, 

необхідної для прийняття рішень Загальними зборами учасників. 

8.3.3.18. Схвалення рішення про вчинення Товариством значного правочину та правочину 

щодо якого є заінтересованість. 

8.3.4. Загальні збори учасників скликаються: виконавчим органом товариства з власної 

ініціативи, на вимогу учасника або учасників Товариства, які на момент подання вимоги 

сукупно є власниками часток, що становлять 10 і більше відсотків статутного капіталу 

Товариства. 

8.3.5. Виконавчий орган товариства повинен скликати річні Загальні збори учасників не 
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пізніше 30 квітня наступного за звітним року. 

8.3.6. Якщо вартість чистих активів знизилася більш, як на 50 відсотків порівняно з вартістю 

чистих активів товариства станом на кінець попереднього року, виконавчий орган товариства 

зобов‘язаний скликати Загальні збори учасників, які мають відбутися протягом шестидесяти 

днів з дати скликання. До порядку денного таких Загальних зборів учасників повинно бути 

включено питання про заходи, які мають бути вжиті для покращення фінансового стану 

товариства, про зменшення статутного капіталу Товариства та(або) про ліквідацію 

Товариства. У разі порушення цього обов’язку та визнання Товариства банкрутом до 

закінчення трирічного строку з дати, коли відбулося зниження вартості чистих активів більш 

як на 50 відсотків, члени виконавчого органу солідарно несуть субсидіарну відповідальність 

за зобов’язаннями Товариства. Члени виконавчого органу, які доведуть, що не знали і не мали 

знати про таке зниження вартості чистих активів Товариства, або голосували за рішення про 

скликання Загальних зборів учасників у зв’язку з таким зниженням вартості чистих активів 

Товариства, звільняються від відповідальності за порушення цього обов’язку. 

8.3.7. Вимога про скликання Загальних зборів учасників подається виконавчому органу 

товариства в письмовій формі із зазначенням запропонованого порядку денного. У разі 

скликання Загальних зборів учасників з ініціативи учасників Товариства, така вимога повинна 

містити інформацію про розмір часток у статутному капіталі Товариства, що належить таким 

учасникам.  

8.3.8. Виконавчий орган повинен повідомити про відмову в скликанні Загальних зборів 

учасникам, які вимагали їх скликання, письмово із зазначенням причин відмови протягом 

п’яти днів з дати отримання вимоги від таких учасників Товариства. 

8.3.9. Разом з питаннями, запропонованими для включення до порядку денного Загальних 

зборів учасників особою, що вимагає скликання таких зборів, виконавчий орган з власної 

ініціативи може включити до нього додаткові питання. 

8.3.10. Виконавчий орган зобов’язаний провести Загальні збори учасників у строк не пізніше 

20 (двадцяти) днів з дати отримання вимоги про їх проведення.  

8.3.11. Якщо протягом 10 (десяти) днів учасники не отримали повідомлення про скликання 

Загальних зборів учасників, особи, які ініціювали їх проведення, можуть скликати Загальні 

збори учасників самостійно. У такому випадку обов’язки щодо скликання та підготовки 

проведення Загальних зборів учасників покладаються на учасників Товариства, які ініціюють 

Загальні збори учасників.  

8.3.12. Загальні збори учасників можуть прийняти рішення з будь-якого питання без 

дотримання вимог, встановлених Статутом щодо порядку скликання Загальних зборів 

учасників та щодо повідомлень, якщо в таких Загальних зборах учасників взяли участь всі 

учасники Товариства. 

8.3.13. Загальні збори учасників скликаються виконавчим органом Товариства. Виконавчий 

орган товариства зобов'язаний скликати Загальні збори учасників шляхом направлення 

повідомлення про це кожному учаснику.  

8.3.14. Виконавчий орган товариства зобов’язаний повідомити учасників Товариства не 

менше ніж за 30 (тридцять) днів до запланованої дати Загальних зборів учасників. 

Повідомлення може надсилатись поштовим відправленням з описом вкладення або за 

допомогою засобів електронного зв’язку. 

8.3.15. У повідомленні про Загальні збори учасників повинні бути вказані дата, час і місце 

проведення Загальних зборів учасників, а також порядок денний Загальних зборів учасників. 

Якщо в порядок денний включене питання про внесення змін до Статуту Товариства, до 

повідомлення додаються проекти запропонованих змін. 

8.3.16. Виконавчий орган товариства приймає рішення про включення питань, 

запропонованих до порядку денного Загальних зборів учасників. Пропозиції учасників 
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(учасника) товариства, які разом є власниками 10 або більше відсотків статутного капіталу 

Товариства, підлягають обов’язковому включенню до порядку денного Загальних зборів 

учасників. У такому випадку таке питання до порядку денного Загальних зборів учасників 

вважається включеним автоматично. Внесення змін до порядку денного Загальних зборів 

учасників, крім включення нових питань, заборонено. 

8.3.17. Виконавчий орган Товариства зобов’язаний повідомити учасників товариства про 

зміни до порядку денного не менше ніж за 10 (десять) днів до запланованої дати загальних 

зборів учасників.  

8.3.18. Виконавчий орган Товариства повинен надати учасникам товариства можливість 

ознайомитися з документами та інформацією, необхідною для розгляду питань порядку 

денного на загальних зборах учасників. Виконавчий орган Товариства повинен забезпечити 

належні умови для ознайомлення з такими документами та інформацією за 

місцезнаходженням Товариства у робочий час, якщо інший порядок не передбачений 

статутом товариства. 

8.3.19. Учасники Товариства беруть участь у Загальних зборах учасників особисто або через 

своїх представників.  

8.3.20. Загальні збори учасників передбачають спільну присутність учасників товариства в 

одному місці для обговорення питань порядку денного або можуть проводитися у режимі 

відеоконференції, що дозволяє бачити та чути всіх учасників загальних зборів учасників 

одночасно. 

8.3.21. На загальних зборах учасників ведеться протокол. Протокол фіксує перебіг загальних 

зборів учасників та прийняті на загальних зборах учасників рішення. Протокол підписується 

головою загальних зборів учасників або іншою уповноваженою зборами особою після 

закриття загальних зборів учасників.  

8.3.22. Рішення з питань, які не включені до порядку денного загальних зборів учасників, 

може прийматися лише за умови, що у них беруть участь всі учасники товариства, які 

одностайно дали згоду на розгляд таких питань. Повноваження представника за довіреністю 

давати таку згоду повинні бути спеціально обумовлені довіреністю. 

8.3.23. Усі витрати на підготовку та проведення загальних зборів учасників несе Товариство. 

Якщо загальні збори учасників ініційовані учасником Товариства, витрати на підготовку і 

проведення таких загальних зборів учасників несе учасник товариства, що ініціює загальні 

збори учасників, якщо інше рішення не прийняте загальними зборами учасників. 

8.3.24. Загальні збори учасників проводяться за місцезнаходженням Товариства або у місці, 

визначеному виконавчим органом Товариства. 

8.3.25. Рішення загальних зборів учасників приймаються відкритим голосуванням.Рішення з 

питань, зазначених у пунктах 8.3.3.2., 8.3.3.3, 8.3.3.15., 8.3.3.17., 8.3.3.18. Статуту, 

приймається трьома чвертями голосів всіх учасників Товариства. 

8.3.26. Рішення загальних зборів учасників з питань, зазначених у пунктах 8.3.3.4., 8.3.3.5., 

8.3.3.9., а такожу випадках, визначених чинним законодавством України, приймається усіма 

учасниками товариства одностайно. 

8.3.27. Рішення загальних зборів учасників з усіх інших питань приймаються простою 

більшістю голосів всіх учасників товариства. 

8.3.28. Рішення про обрання голови, секретаря загальних зборів учасників, лічильної комісії, 

організації голосування та інших питань процедурного характеру приймаються простою 

більшістю голосів учасників, присутніх на загальних зборах учасників. 

8.3.29. Учасник товариства може взяти участь у загальних зборах учасників шляхом надання 

свого волевиявлення щодо голосування з питань порядку денного у письмовій формі. 

Справжність підпису учасника на такому документі засвідчується нотаріусом.Голос учасника 

зараховується до результатів голосування з кожного окремого питання, якщо текст документа 
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дозволяє визначити його волю стосовно відповідного питання порядку денного. 

8.3.30. Рішення загальних зборів учасників може бути прийнято шляхом опитування без 

спільної присутності учасників товариства з будь-якого питання, якщо інше не встановлено 

статутом товариства.Ініціатором проведення опитування може бути будь-який учасник 

товариства.Учасник товариства, який ініціював опитування, повинен надіслати всім іншим 

учасникам товариства запит для опитування та проекти запропонованих рішень. У такому 

запиті зазначаються адреса, на яку учасники товариства мають надсилати свою відповідь та 

прийняті рішення. Кожен учасник товариства повинен надіслати учаснику, що ініціював 

опитування, свою відповідь та прийняте рішення у письмовій формі протягом п’ятнадцяти 

днів з дати отримання запиту. Справжність підпису учасника товариства на рішенні 

засвідчується нотаріусом.  

8.3.31. Учасник товариства, який ініціював опитування, зобов’язаний поінформувати всіх 

учасників товариства в письмовій формі про результати опитування протягом 10 (десяти) днів 

з дати отримання ним відповіді від останнього учасника товариства. Учасник товариства, що 

ініціював опитування, зобов’язаний викласти прийняте рішення в письмовій формі та додати 

до нього копії рішень усіх учасників товариства та передати його товариству.Відповіді, 

отримані після закінчення встановленого строку, або такі, текст яких не дає змоги встановити 

волевиявлення учасника товариства стосовно окремого питання порядку денного, не 

враховуються при підрахунку результатів голосування з такого питання.  

8.3.32. Рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосували всі учасники товариства. 

8.4. Виконавчим органом Товариства, який здійснює управління його поточною діяльністю, є 

Директор, який призначається загальними зборами учасників. 

8.4.1. До компетенції Директора належить вирішення всіх питань, пов’язаних з управлінням 

поточною діяльністю товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції 

загальних зборів учасників. 

8.4.2. Директор підзвітний загальним зборам учасників та організовує виконання їх рішень. 

8.4.3. Директор Товариства може діяти від імені товариства без довіреності. Якщо член 

виконавчого органу на час своєї відсутності призначив тимчасово виконуючого обов’язки, 

такий член виконавчого органу несе солідарну відповідальність перед товариством разом із 

призначеною ним особою. 

8.4.4. До компетенції Директора належить: 

1)  організація скликання та проведення чергових та позачергових зборів учасників; 

2)  розробка проектів річного бюджету, бізнес-планів, програм фінансово-

господарської діяльності Товариства; 

3)  розробка та затвердження поточних фінансово-господарських планів і оперативних 

завдань Товариства та забезпечення їх реалізації; 

4)  організація ведення бухгалтерського обліку та звітності Товариства; 

5)  забезпечення виконання рішень зборів учасників Товариства, зобов’язань перед 

бюджетом та контрагентами за цивільними угодам, вирішення питання ліквідації дебіторської 

заборгованості у порядку, який не суперечить чинному законодавству; 

6)  розробка штатного розкладу та затвердження посадових інструкцій та посадових 

окладів працівників Товариства, укладення трудових договорів з посадовими особами та 

працівниками Товариства; 

7)  призначення керівників філій та представництв Товариства; 

8)  забезпечення проведення аудиторської перевірки діяльності Товариства на вимогу 

учасників Товариства, які володіють часткою у Товаристві більше 15 відсотків статутного 

фонду Товариства. Аудиторська перевірка повинна бути розпочата не пізніше як за 30 днів з 

дати надання відповідної вимоги Учасників; 

9)  укладення та виконання колективного договору. 
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10)  без довіреності представляти інтереси Товариства та вчиняти від його імені 

юридичні дії в межах компетенції, визначеної цим Статутом; 

11)  укладати від імені Товариства угоди, правочини, договори, пов’язані з поточною 

діяльністю Товариства; 

12)  укладати кредитні угоди, договори застави, відчуження майна на основі протоколів 

зборів учасників Товариства; 

13)  відкривати рахунки у банківських установах; 

14)  підписувати довіреності та інші документи від імені Товариства в межах його 

компетенції, відповідно до положень цього Статуту; 

15)  наймати та звільняти працівників Товариства, вживати до них заходи заохочення та 

накладати стягнення відповідно до чинного законодавства України, Статуту та внутрішніх 

документів Товариства; 

16)  в межах своєї компетенції видавати накази і давати вказівки, обов’язкові для 

виконання всіма працівниками Товариства; 

17)  здійснювати інші функції, які необхідні для забезпечення нормальної роботи 

Товариства, згідно з чинним законодавством та внутрішніми документами Товариства. 

8.4.5. Повноваження одноосібного Директора можуть бути припинені або він може бути 

тимчасово відсторонений від виконання своїх повноважень лише  шляхом обрання нового 

одноосібного виконавчого органу або тимчасово виконуючого обов’язки одноосібного 

виконавчого органу.  

8.4.6. Директор повинен діяти в інтересах Товариства, дотримуватися вимог законодавства, 

положень Статуту. 

8.4.7. Директор несе відповідальність перед Товариством за збитки, завдані Товариству його 

винними діями або бездіяльністю. 

8.5. Порядок діяльності Наглядової Ради, її компетенція, кількість членів іпорядок їх обрання, 

у тому числі незалежних членів Наглядової ради, розмірвинагороди членів Наглядової ради 

визначаються рішенням Загальних зборів учасників про створення Наглядової Ради та чинним 

законодавством України. 

9. ЗНАЧНІ ПРАВОЧИНИ ТА ПРАВОЧИНИ, ЩОДО ВЧИНЕННЯ ЯКИХ Є 

ЗАІНТЕРЕСОВАНІСТЬ 

9.1. Правочин товариства, якщо вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого 

правочину, перевищує 50 відсотків вартості чистих активів товариства станом на кінець 

попереднього кварталу, вважається значним правочином.  

9.2. Рішення про надання згоди на вчинення значного правочину приймають Загальні збори 

учасників. 

9.3. Правочин із заінтересованістю може бути вчинений, якщо попередньо загальними 

зборами учасників надано згоду на вчинення цього правочину.  

9.4. Посадова особа, заінтересована у вчиненні правочину, зобов'язана повідомити товариство 

про таку заінтересованість та умови правочину протягом двох робочих днів з дня, коли їй стало 

відомо про пропозицію або намір з боку товариства укласти правочин, щодо якого вона є 

заінтересованою. Директор протягом 2 (двох) робочих днів з дня отримання такої інформації 

зобов'язаний направити таку інформацію кожному учаснику товариства.  

9.5. Якщо заінтересованою особою є учасник товариства, належні йому та його афілійованим 

особам голоси не враховуються при голосуванні питання про надання згоди на вчинення 

правочину із заінтересованістю. Заінтересована особа не може голосувати при прийнятті 

загальними зборами учасників такого рішення як представник учасника товариства, який не є 

заінтересованою особою. Якщо учасник товариства під час засідання з‘ясовує, що він є 

заінтересованою особою, він має негайно заявити про це та надати пояснення.  
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9.6. Якщо правочин, вчинений без дотримання порядку вчинення значного правочину чи 

правочину з заінтересованістю, буде схвалений товариством в порядку, встановленому для 

надання згоди на вчинення такого правочину, він створює, змінює, припиняє цивільні права 

та обов'язки товариства з моменту його вчинення. 

10. ВСТУП, ВИХІД ТА ВИКЛЮЧЕННЯ УЧАСНИКА З ТОВАРИСТВА. 

ОБОВ’ЯЗКОВИЙ ВИКУП ЧАСТКИ УЧАСНИКА ТОВАРИСТВА 

10.1.  Рішення про вступ Учасника до Товариства приймається Загальними зборами 

Учасників. 

10.2. Учасник Товариства має право вийти з Товариства, повідомивши Товариство про свій 

вихід не пізніше ніж за три місяці до виходу. 

10.3. Учасник товариства, частка якого у статутному капіталі товариства є менше 50 

відсотків, може у будь-який час вийти з товариства без згоди інших учасників. В іншому 

випадку учасник може вийти з товариства за згодою інших учасників протягом одного місяця 

з дня отримання такої згоди, якщо менший строк не визначений такою згодою. Рішення 

учасників про таку згоду приймається одностайно загальними зборами учасників, в яких 

беруть участь всі учасники товариства. Голоси учасника, що виходить, не враховуються при 

прийнятті рішення учасників про таку згоду. 

10.4.  Учасник, який виходить із Товариства, має право одержати вартість частини майна, 

пропорційну його частці у статутному фонді Товариства. 

Виплата провадиться після затвердження звіту за рік, в якому він вийшов з товариства, і в 

строк до 12 місяців з дня виходу. На вимогу учасника та за згодою товариства вклад може 

бути повернуто повністю або частково в натуральній формі. 

10.5.  Учаснику, який вибув, виплачується належна йому частка прибутку, одержаного 

товариством в даному році до моменту його виходу. Майно, передане Учасником товариству 

тільки в користування, повертається в натуральній формі без винагороди. 

10.6.  Порядок і спосіб визначення вартості частини майна, що пропорційна частці Учасника 

у статутному фонді, а також порядок і строки її виплати визначаються зборами Учасників та 

у відповідності до чинного законодавства України. 

10.7.  При реорганізації юридичної особи Учасника товариства, або у зв’язку із смертю 

фізичної особи – Учасника Товариства, правонаступники (спадкоємці) мають переважне 

право вступу до Товариства. 

При відмові правонаступника (спадкоємця) від вступу до Товариства або відмові Товариства 

у прийнятті до нього правонаступника (спадкоємця) йому видається у грошовій або 

натуральній формі частка у майні, яка належала реорганізованій або ліквідованій юридичній 

особі (спадкодавцю), вартість якої визначається на день реорганізації або ліквідації (смерті) 

учасника. У цих випадках розмір статутного фонду Товариства підлягає зменшенню. 

10.8. Учасник або учасники товариства, номінальна вартість часток яких у сукупності 

складає не менше 60 відсотків статутного капіталу товариства, мають право звернутися до 

суду з вимогою про виключення учасника з товариства в судовому порядку, якщо дії чи 

бездіяльність учасника унеможливлюють діяльність товариства або суттєво їй заважають. 

10.9. У разі смерті, оголошення судом безвісно відсутнім або померлим учасника – фізичної 

особи чи припинення учасника – юридичної особи, частка якого у статутному капіталі 

товариства становить менше 50 відсотків, учасники товариства можуть прийняти рішення про 

виключення такого учасника з товариства у позасудовому порядку. Таке рішення приймається 

одностайним рішенням загальних зборів, в яких взяли участь всі учасники товариства, без 

врахування голосів учасника, який виключається. 

10.10. Кожний учасник товариства має право вимагати обов'язкового викупу товариством 

належної йому частки, якщо він взяв участь у Загальних зборах учасників та голосував проти 
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рішення, що було прийнято Загальними зборами учасників щодо:  

1) вчинення товариством значного правочину; або 

2) вчинення товариством правочину із заінтересованістю. 

Товариство у разі настання будь-якого випадку, передбаченого п. 10.10. цього Статуту, та 

отримання письмової вимоги від учасника про викуп належної йому частки, зобов'язане 

викупити частку у учасника.  

11. ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ 

11.11.Для досягнення статутної мети Товариство: 

11.11.1. Відкриває рахунки в будь-яких фінансово-кредитних установах та проводить через 

них усі касові та кредитно-розрахункові операції в національній та в іноземній валюті, по 

безготівковому розрахунку без обмежень сум платежів. Форми розрахунків визначаються 

Товариством за погодження з усіма контрагентами та з урахуванням вимог чинного 

законодавства. 

11.11.2.  Вивчає кон’юнктуру ринку товарів та послуг. 

11.11.3. Здійснює види діяльності, передбачені Статутом. 

11.11.4. Набуває у власність, отримує в оренду чи на лізингових умовах техніку, будівлі, 

споруди та інше майно, необхідне для статутної діяльності. 

11.11.5. Отримує від будь-яких фінансово-кредитних установ кредити на договірних умовах. 

11.11.6. Самостійно встановлює порядок і умови отримання та передачі майна, а також ціни, 

ставки, тарифи та розцінки на товари, послуги та роботи, що реалізуються, надаються чи 

виконуються Товариством. 

11.11.7. Організовує підготовку та підвищення кваліфікації кадрів з усіх напрямках своєї 

діяльності. 

12. ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ 

12.1.  Товариство є самостійним учасником зовнішньоекономічної діяльності у відповідності 

з чинним законодавством, здійснює ділові контакти з іноземними фірмами, організаціями, 

установами з питань, що входять до комерційних інтересів Товариства. 

12.2.  Товариство має право здійснювати будь-яку не заборонену чинним законодавством 

України зовнішньоекономічну діяльність, укладати будь-які не заборонені чинним 

законодавством України зовнішньоекономічні правочини (договори, контракти), угоди. 

12.3.  Товариство у встановленому порядку засновує свої філії та представництва закордоном. 

12.4.  Товариство відряджає за кордон та приймає в Україні національні та закордонні 

організації, а також спеціалістів для вирішення питань, пов’язаних з діяльністю Товариства. 

12.5.  Товариство здійснює підготовку та стажування за кордоном спеціалістів як для власних 

потреб, так і для потреб Учасників. 

13. ОБЛІК ТА КОНТРОЛЬ 

13.1. Товариство здійснює оперативний та бухгалтерський облік результатів своєї діяльності, 

веде статистичну звітність у встановленому порядку, несе відповідальність за їх 

достовірність, та подає державним органам згідно з установленими формами та строками. 

13.2. В разі необхідності для перевірок фінансової та господарської діяльності Товариства 

можуть залучатися спеціалізовані служби, установи, організації, в тому числі й аудиторські. 

14. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА 

14.1.Припинення діяльності Товариства відбувається шляхом реорганізації (злиття, 

приєднання, розділу, перетворення) чи ліквідації. 

14.2. Реорганізація Товариства відбувається за рішенням зборів Учасників. При 

реорганізації Товариства відбувається перехід всієї сукупності прав та обов’язків, що 






