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7. зАгмънI положЕнЕя
1,1, У зв'язrсу iз внесенням повного та скороченого наймеrтуваннrl ацглiйською мовою товАриегвАЗ ОБМЕЖtНОЮ ВIДПОВIДМЬНIСТЮ кМIЖНАРОДНА ГАЗОВА КОМПДIIЙ;Й стач,ту вносяться змiни,цияхом виклаленнrI його в новiй редакцii.
1'2' ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДМЬНIСТЮ кМIЖНАРОДнД гАзовд компдIIIял дiеУ ВiДПОВiДНОСТi З Заr<ОНОМ УКРаrНИ "ПРО господЙirОl"Ъариства",__ господарським кодексом украiни,

*Ъ1'"iХ*, rЪН:Ъ;"*"1НlН', 
iН*И*" ЗаКонодаRчими актами украrни ". цi* стачпом, внутрiшнiми

1.3. товдриство з оБмЕжЕною вIдповIдмънIСТЮ tМIжЕдроднд гд3овд компднIявiдноситься до корпоративних пiдприемств.
ТОВАРИСТВО 3 ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДМЬНIСТЮ кМIЖНАРО.ЩнА гАзовд компднUIл, надапiпо тексту пТовариствоD, е особою приватного права i набувае прав юридичноi особи з дrrя його державноiреестрацii.
1 . 4. Учасниками Товариства е громадяни Укра_rни ;Момотюк Сергiй ОдексавдрЬвич, дата народженнrI 27. вересrrя 1983 porry, мiсце проживаянrI:180о2, YKparHa, Черкаська обzrасть, rЙiс"го Черкас", й;;Ъ;аговiснi буд"*оr. 1d2, ,.""р."ра 15, паспортСеРiЯ НС 7|6255, ВИЛ9LНИЙ ПРИДНiПРОвським РВ УЙВС vK|_gy в черr.асrкй областi 18.11.1999 року,ресстрацiйний номер 

_обzriковоi карткЙ .rrrат*иr.а податкiв 3 о 5Ъ 5 1 45 5о,Кулривська Жацна ВiктЪрЬна, дата народженнrI 31 жовтня 19,7б porcy, мiсце проживаннrI: 18002,YKpaiHa, Черкаська обzr,асть, MicTd Черк_аси, 
_в_у^иця Фрунзе, будино5 91,. квартира 2, паспорт серiя НСб80714, ВИДаНИЙ ПРИДНiПРОВСЬКИм PB'YMBiJb"i;" 

"-'i;Ь;."йа областi rrБ.rsgs року, реестрацiйнийномеР облiковоi карткИ IIлатника податкiв 2sобi;L4229, й;i - (J.часник/иD.
1,5, Товариство мае круг^у печатку з вАасним найменуваннrIм та iдентифiкацiйним кодом, цIтампи,бланки, самостiйний баrrанс, ,йо"р"*""r" й;;;ь;;Ъ.r-rr.i""r*r* устаяоЪах, включаючи валютнi таiншi реквiзити.

"""."rJ;?#;la'ff;trH";i:TJcTBa: 
YKPaiHa, 18ОО1, Черкаська обаасть, MicTo черrrасв, вуАиця

1.7. Повне найменуванй Товариства украrнською мовою:

LfiH#Ii3;"ffix:*""oЁ вIдпЬЁlдМьнlсiБ -мrжндРОднд гАзоВА КОМПЩIЯл,
1,8, Повне найменуваяня Товариства росiйською мовою; оБщЕство с огрдничЕнноЙОТВЕТСТВЕНОСТЬЮ КМЕlКffУНАРОДНАi ГАЗОВ^М iоЙiЬиял, скорочене : ооо кмгкп.1.9. Повне найменування Товариства англiйською мовою:LIMITED LIЩILITY СОМРАГtY КМIZНI{АRОРШД СЙОVД КОМРАNIYА,}, скорочене: LLC KMGIýI.

2. МВТЛ I ПРЕДМIВТ ДIЯЛЪЕОСТI
2.1. Метою двiднсlсин,.,о".м*ьtн+н*]Ё:ffiъъijiЁщ";ýхrт,,ffi;у;н-rJJл;1*;:#:ъЁт-#ffil"н

;ШХ"#ffi;ffiff*'""i ПОТРебИ В ПРОДУКфi, роботах,Ъосфах то"ар"".""]-ййЪння соцiалънлж пробzrем,
2.2. Предметом дiяаьностi Товариства е:- оптова та роздрiбна торгiвlrя товарами народного споживання, проджцiею виробничо-технiчногюпризначеншI, продrктами харчуваI{н,I, напоями та тютюновими виробам", iirй*i-aоварами господарськогоПРИЗНаЧеНН'I, СЙЬСЬКОГОСПОДаРСЬКОЮ продукцiею, 

" 
rоо* роздрiбна Top"i"n ;;;;;; i на ринrry;- торгiвrlя газом через_мiсцевi (zrOKalrbHi) aруОоrrро"Й";^'- прод€Dк газоподiбного паАива споживачам через системи мiсцевих (rrокаrrьних) мережгазопосI.ачаннrI;

оо.'ооьf'Т#ТЖ'"J"Жiffi:ffi;'."""il?йff оп""*,i,rють постачаннrI газу мiсцевими (аокаzrьними)
- споживаннrI i транспортуваннrI газоподiбного палива;
- оптова торгiвlrя газоподiбним паливом;
- роздрiбна торгiвr,rя скрапленим газом у баллонах;
- роздрiбна торгiвпя пальним;
- оптова та роздрiбна торгiвпя паАIlво - маст,lАьними матерiа,rами, деревним вугi:rаям, паливноюдеревиною, нафтою, продукчiею нафтовоi, набтоперероО*rоi-.rро',"словостi та сумiжних гаrузей, газом,е^ектроенергiею, наланн,I посередницьких послуг цих га^узях пiдприемствам (органiзацiям);- органiзацiя та утриманнrI бензоколонок та автозаправних станцiй;- неспецiаzr,iзована оптова торгiвrrя;- дiяльнiсгь посередникiв ,у торгiвпi сiльськогосподарською сировиною, живими твариЕами,текстильною сировиною та напiвфабрикатами, продrrщii сiльського господарства;- ДiЯЛЬНiСТЬ пОсередникiЪ у торгiвrri 

"';;; 
-;;;;", 

металами та промисловими хiмiчнимиреtIовинаI\4и;
- посередницькi посzr,уги при r<упiв,ti-продФtry ToBapiB народного споживаннrI, продукцii виробничо -технi,tцого призначеннrI, продуктiв *aр*у""rrо, продово^ьчих ToBapiB;- iншi види роздрiбноi торгiвлi; 

-

- роздрiбна торгiвzrя iншими невживаними товарами;
- дiяпьнiсть посередникiв у торгiваi товарами широкого асортименту;



з
-,

чисАi T.IIAoBI.D(, гiдрое^еrстричниri газовю( ryрбiн, дra"rr"i*"* 
"""*,цiй 

чи iншЬ поновлюв€lних дх<ерел;- передача епектроенергii;
- розподizrенЕrl електроевергii;
- торгiвrrя еzrеrстроенергiею;
- продаж електроенергii споживачам;
- дiяльнiстЬ посередниКiв абО предст€rвникiв, якi органiзов5rють постачаннrI електроенергii черезмережi електропередач, що rx експrrуатуоъ" i;io;;б;; --^- -'
- контроАь подачi еАектроенергii та проrryскноi здатностi систем передачi електроенергii вiд мiсrrявиробництва до пJдrrсгiв розподйення;
- монтаж лi,
- будl"",ц"Jffi :Нхi ;:Тff Т;|оч",-о опер едач ;- оптова торгiвая iншими промiжнrтми продrктами;
- консультJrванняI.з питань комерцiйноi дiяльностi й керування;
- надаянrI iнтtrих iнформафйних послут;
- оптова торгiвая промисАовим обааднаяням, 3апчастинами до промислового обlrаднання;- ремонТ i технiчне обсrrуговуваннJI матттин i ycTaTlryBa:*Hrl промисловог0 призначеннrI;- будiвниrlтво трубопроводiв;
- мовт€Dк 

"о1:_1чо_"-r*их 
мерlж, систем опаленн5I та кондифоЕуваннrI;- оптова торгrвАя 3ерном, необробп,еним тютюном, насiнням i 

"Ьр*a*" для тварин;- спецiалiзована роздрiбна тор"iвая непродовольчими товарами;- змiшаяе сiльське юсподарство;
- пiспяурожайна дiяльнiстi; пiлготовt<у сizrьськогюсподарськI,Iх ку^ътур до первiсноi реалiзяттji, то6,гоочищенIUI, пiдрiзувалrrя, cotryryBa'H,I, лезiнфilqдв*rЙ Ъ""йннrI волоItо" 6^"о"*" вiд насiнrrя, пiдготовrry

^ИСТЯ 
ТЮТЮНУ' НаПРИК^аД СУШiНrrЯ, ПiДГОТОВr<У КаКаО-бОбiв, наприк^ад очищеннrI, покриття воском гrлодiв;- допомiжна дiяльнiсть у росаинництвi;

- допомiжна дiялънiсть у тваринництвi;
- оброблення насiвrrя дл" "iд.rор""rо;l - нал€rннrl допомiжнrzХ послуг У ,ri"oro*y юсподарствi;
- виробниrцво будiвельних металевnж *о*с"рукцiй i частин конструкфй;- виробниrlтво металевих дверей i BiKoH;
- виробниrдтво радiаторiв i коЬлiв центр€rльного опаленнrI;- ВиРОбВиrдТВО парових KoTaiB, KpiM.KobrriB ч"фЙ"""о опаленнrI;- виробництво iнщrдс MeTa^eB'D< b."i", р"""р-"у;;;;J;""rейнерiв;- виробництво двицrнiв i ryрбiн, автоц)анспортн!D( i мотоцикаетнrж двиryнiв;- виробниrцво гiдрав.rtiчной та пневматиltного устатцуваннrI;- ремонт i технiчне обсzrуговуванЕrl готових мета^евихвиробiв;
- ремоЕТ i технiчце обсауговуванIfi;I матIтин l у"татr.у"^rЪ промисловою призначеннrI;- установленЕя та моЕта)к матттин i устатrryвання; 

-

- оптова'* р"о:ry1lIа_торгiвая продлктами харчуваннrI, продовольчими товарами;- оIтгова торцвАЯ моАочнимИ проджт€lми, яйtцми, харчовими олiями'1u *rрЫ";- ОПТОВа Та РОЗДРiбНа ТОРГiВМ ПИВ_:Y,_1ютюновими вЙробами, **о*rr"rйоi*r"rrо"*";- оптова i роздрiбна торгiвая будiвельним- *а"ерйа*и, деревиною та caнiTapHo - технiчвимобладнаяням, заliзними- виробЫи, водопровiднrм i опаrrю"***"* устаткув€lяЕям i приzrалцям до ньою,мебпями, к,IАимами, пiддоювиМ 
"о*р"й*, еаеr<гропобУтовими товарами, деталями до офiсноi, по65rговоiтехнlки, електронЕо - обчислювальво1 те:сriки; 

-99..Уq!ДJД' Awr@ЦJ

- наланI*I посАут сiльськогосподарською т.ехнiкою разом з обсzrугов5rючим персоналом;- загртiвля сiльськогrэсподарськоi продуlсlii у "."й"rо за гmiвr<у tb,о*у "rl,ri ""р"", 
молока, м'яса);- оптова та роздрiбна торгiвzrя сiльськоюсподарською продукцiею;- оптова торгiвая сЬськоюсподарським маrrrиЪами;

- наданнrI в оренду сiльськогосподарських матIтин i устатr<ування;- налаян,I агротехнiчних та iншrдr пос^уг жите^ям btrr"c"r.b населеню( пунктiв, селяцським(фермерськИм) юсподаРствам, сЬськогосПодарськиМ та iншиМ пiдприемствам i органiзацiям;- ОРГаНiЗаЦiЯ На ГrЛаТНiЙ ocHoBi ceMlHaplB, ,Й;;' ." нялаJlЕя консупьтацiй з агротехнiчнrzх,зооветеринаРЕI]D< Та економiчнrД< питанЬ веденнrI товарногО сiльськоюсПодарськогО виробництва в Jп\4овФ(ринковоi eKoHoMiror;
- BHeceI{HrI Mil{epa.rrbHra< добрив, хiмiчнтаr засобiв зФ(I.{сту рослин вiд шкИникiв i хвороб, а такожхiйчниХ засобiв_борОlьби З бурhнами, Ймуzrяторiв рос1), росаин i т.д;- переробка, зберiганrrя та збуг продукфiЪо;;"i;;;, тваринництва,,tiсiвниrцва i рибниrцва;- переробка зернов}ж культур;
- виробвицтво та ремiз_ат\й л"цrки, крJдIи, макароннрж виробiв;- переробка та реа-rriзацiя оибноi' м'ясноi' *опо.rrоirrрЬйцii;
- виробниrЦво та реалiЗацiя продукцiТ *.p"o"oii ;ъ;ъ;;р*"воi промисzr,овостi;- виконанЕ5I Редакцiйно-вцдавничих робiт дпя пiдприемсгв i ор"аяiзацЙ-" .о*у числi тирахgrваннrlдрукованоi продrкфi, випуск та реаiзацй рекrrамно-iнфорr"цiИ"r* MaTepiarriB;- оптова та роздрiбна торгiвtrя мiнералъними добривами;- оптова та роздрiбна торгiвая хiмiчними речовинами та продrктами для виробничrж цйей;

""or.."""rlXTir1;1#ro'u"a 
ТОРГiВаЯ ХiМiЧНИМИ ПРОДжтами та речовинами, в тOму чис,ri проми"rrоr"*" rч,



- вироОництво пестицидiв та агрохiмiкатiв, оптова, роздрiбна торгiБй--пёБйffiамй-та
агрохiмiкатами;

- оптова та роздрiбна торгiвlrя побуговою хiмiею, в тому чисzri пра.rrьними порошками, MpIлoM,
парфумерною продукцiею, миючими, поzriр5rючими засобами (препаратами), засобами для чистки тощо;

- вiдкриття магазинiв, kiockiB, iнших торговельних закла,цiв дrrя реапiзатrji ToBapiB народного
споживаянrI, продукцii виробничо - технiчного призначеннrI, продуктiв харчуванIUI, продовопъчrж ToBapiB та
будiвельних MaTepia:riB ;

- виконаннrI комIIлексу рекламних робiт, прийнятrа< в свiтовiй практицi;
- виконаннrI редакцiйно-видавничих робiт для пiдприемств i органiзатrjй,

друковаяоi продrкфi, випуск та реаzriзацiя рекпамно-iнформацiйнlж MaTepiazl,iB;
- виконанIuI будiвеrrьно- монта)кних робiт та спе цiапiзоваrrих робiт;- будiвниrцво, ремонт, реконструкцiя та ексгrлуатацiя промисловlж

в тому числi тира:к5rванЕrl

пlдпри€мств, житлови)a та
соцiалъниr( об'ектiв, слJrжбовIд( будiвель та примiщень;

- виготовлення, моЕтаж нес}^{их конструкцiй,
булiвеаьнiй дiяльнос,гi;

монтаж конструкфй у будiвеzrьнiй, ремонтно -

- здiйсненrrя операцiЙ з метаzrобрУхгом r<o^bopoвLrx та чорних MeTMiB, а саме: збираяr*я, заготiвпя,
переробка, траяспорч/ванIlя, реалiзацiя (оптова) метаrrобрухту i його металургiйна переробка;

- зацrпiвля та реаzriзацiя проджцii чорноi та кольоровоi промисrrовостi;
- 3аrvтiвля, переробка, метаzrургiйна переробка метаrrобруrгу кольоровlD( i чорних металiв;
- оргаяiзацiя та збiр, переробка та реаzriзаць вторинноi сировини;
- здiйснення оперяттjй з метаrrобр5псгом дороюцiнних MeTалiB i дороюцiнним KaMiHHrIM, виt19товлення

i реа,tiзацiя виробiв з'iх використ€rнЕrlм;
- 3бирання, переробка, реаrriзацiя вторинноi сировини, метаrrобрухгу, утилю, вiдходiв виробництва, утому Чис,ri тю(, що мiстять дороюфннi мета^и i дорогоцiнне камiнт*я та И Орухт, скла та мач/латури;
- виютовАенrrя, прr4дбанrrЯ Та Реаrriзацiя (оптова, роздрiбна) автозапчастин;
- органiзацiя та JiтриманнrI автостоянок ддя легковLж та ванта>кних автомобiлiв;
- продаж, rgrпiвая, оренда, здача В оренду, ремонТ та обсrrугоВуванIýI автомобiльного ц)аяспорц/ тасЬськоюсподарськоi TexHirc.r;
- нал.аннrI посАJiт з перевезенЕя пасФкирiв, небезпечнrzх BarrTaжiB, бага:*ry рiчковим, морським,

автомобЬним, залiзничним транспортом;
- яаланнrI послуг перевезеннrI речей (переiзлу);
- налаяня посАуг з перевезенrul паса)кирiв i вавтажiв автомобiльним транспортом;
- на,цаянrI послуг з перевезеннrI паса)кирiв та iх багах<у на TaKci;
- налаяня посАуг з перевезеннrI пасФкирiв i вантажiв залiзничним транспортом;
- наланнrI послJд з мiжнародних перевезень пасажирiв автобусами;
- наданнrI посАуг з мiжнароднpп( перевезень вантажiв вантажними автомобiлями, причепами та

напiвпричепами;
- iнша допомi:*сrа дiяльнiсть у сферi транспорту;
- вантажний автомобiльний транспорт;
- приймаяНя груповю( та iндивiдумънтас партiй ва:tтажiв, вк./\ючаючи пiдбiр ва:rтажiв та грJдIуванЕяI

вантажiв;
- пiдгоцrваннrl транспортноi документацii та с5rпровiдних zrистiв;
- орга:*iзафю гр)дIовоЮ вiдправzr,енrrя вантажiв залiзничним, автомобiльНим, авiятlifiним або водним

транспортом, включаючи збирання та розподirr,енrrя ваrrга:кiв;
- послуги траяспортних агентств;
- н^ланнrI транспортно-експедицiйнrж поспуг;
- допомiжвi транспортЕi послуги;
- транспортне обробпення BaHTa:KiB та склад/ванIuI;
- складське господарство;
- експедицiя ватrгажiв;
- дiяаънiсгь з страr(ового посередництва по стр€жуванню вант€rжiв

рiчковим, морським, залiзничним та автомобiльним транЬпортом;
при перевезеннi повiтряним,

- виготовлевtrl та ремоЕт мебrriв;
- виконанЕя агеЕтських та представЕитIькlD( функцiй за дор)rченням юрI4дичних та фiзичних осiб;- РОЗРОбКа i ВПРОВаД>r<еННя HoBoi те:сriки i передовоi-техноzr,огii,-розробка *oi*"rr""r* i'ir-

стрJrктивншa, проектно-коIлторисних лоr<умекгiв;
- наланнrI рiзною виду пос^уг населенцю, пiдприемствах, установам;- вiдrrриття та утримання кафе, барiв, pecTopaHiB, бiстро, iдаrrень iншlас пунr<гiв громадськог0

харчуванЕя;
- надання рiзноманiтнrоr iнформатт.iйнrа< Та КОНСУirЬтаттjйних ПОСzrУГ;
- дос^iдд(енrrя суспЬноi дrмюа на предмет розвитку ринIV, попиту та пропозицiй споживачiв,

маркетинювi дослiд>r<енrrя ;

- наланнrI в оренду й експауатацiю власного чи орендованою нерухомою майва;
- аг€нтства нер5п<омос"тi;
- посередницькi поспуги пiд час kyпiB,ri, прода]lсу i здаванr*я пiд найм (в оренду) житла та iншого

нерухомою майна невиробничог0 призначенЕя,
- посередНиrркi посzrуги в гаАузi транспорцr, житлово-комJrнальною юсподарства, поб5rтовоrо

обса5rювування, освiти, Iýульцри, охорони здоров'я i lrауки;
- зачrпiвельна дiяrrьнiсть;
- юридична практика;



- вlдкриттrl та ексIIлуатацiя митнID( dцензiйних скrадiв;
- проведенЕя комiсiйноi торгiвzri;
- i*qgаттjЙна, комiсiйна, комерфйна, посередницька та iнвестицiйна дiяrrьнiсть;
- оргаяiзацiя iноземногю, вrт5rтрiшньою, зарубiжною тJaризму;
- ОргаrriЗацЬ та створенЕя брокерсько - дiлерськrэк контор, укладанЕя уюд з iноземними партнерами

та проведеннrI експортно-iмпортних та бартерних операт\ifi на ринку Украiни та за'ii меж€lми;
- ОРганiЗацiя кУ^ьfУрно-масових заходiв, видовищ, паркiв, в тому чиспi дr.tтячих iгровюr мiстечок;
- ОРгаяiЗацiя та проведенЕя виставок, а5жфонiв, торгiв, представяицькi посzrуги;
- блаmдiйна, спонсорська та засновницька дiяльнiсть;
- зовнirшrьоекономiчна дiяльнiсть.
ТОвариСГво мае право здiйснювати Bci iHmi види дiяrr,ьностi, що не забороненi законодавством

Украiни.
Bci вrддИ дiяпьностi, якi згiдl+О з чинниМ законодаесТвом УкраiнИ потреб5поть спецiальних дозвоzr,iв чи

дiцензй, мо]чЕь здiйснюватись пiсля'ix отриманrrя.
2.3.Товариство згiдно дiючою законодаRства, в установленому порядку здiйснюе

ЗОввiцдrьоековомiчlту дiялънiсть в межах, вказанrD( вище мети i предмсга дiяльнос.гi.
2.4.Товариство самостiйно визначае перспективи розвитку, плд{уе та здiйснюе свою дiяльнiсть,

вIо(одячи з попиту на проджфю та необхiдностi забезпеченнrI виробничотю та соцiаrrьноIp розвитIrу
Товарисгва.

2.5.Товариство мае право:
- )rк^адати в YKpaiHi та за ii межами доювори з юридичними i фiзичними особами;
- оргаrriзоВуватИ матерiмьнО-технiчне забезпеченrrя власног0 виробниrlтва цияхом прrrлбання

peqpciB, MaTepiadB; ToBapiB, робiт, посzrуг;
- вчиЕяти вiд впасною iMeHi правочини;
- набl,вати майновi та немайновi права, нести обов'язки, бути позивачем та вiдповiдачем в судi

( зага:rъню<, юсподарськю(, адмiнiстративних, третейських) ;

- користуватись кредитами банкiв та iнших кредиторiв,
_ отрIдчfувати в уст€rновленому порядку довгостроковi

юр}rдиllн}оr або фiзичних oci6;
- ЕалаватИ безпроцентНi позики прафвникам Пiдприемства та Jrчасникам в порядку, передбаченом5l

законодавством, за ix письмовою заявою позики;
- ОТРИlyfJrВати позику вiд учасникiв у вст€rновленому законодавством Украiни порядку;
- вiдкриваТи cBoi фiаii, предСтавництва, пiдроздiлИ та вiц,цiленнrl з правом вiдкриття paxyHKiB у

баrпrах;
- брати JлIacTb у cTBopeHHi пiдприемств з iноземним iHBecTopoM;
- страчrвати власне майно; :

- нагц)€rв^яТИ, В TOlvry числi i 3а кордон, у вiдряд>r<еннrl для стаrчIваннrI i на перепiдготовцу фахiвфвдм нявчаяня i ознайомлення з досвiдом органiзацii дiяrrънос-тi фiрм, бiрж, ба:rкiв тощо, приймати JлIacTb у
переювор€Da, встановлювати дirlовi конт€lкти;

- вiдраховувати коIцти Еа будiвництво житла, об'ектiв соцiально-lryаьтурного i побугового
призначенЕя для 5rчасникiв i працiвникiв Товариства;

в т.ч. кредитами в iноземнiй ва.rrютi;
та KopoтKocTpoKoBi безвiдсотковi позики вiд

надавати банщу право

(контракгiв), самостiйно
не забороненi чинним

- корисý/ватися на договiрнiй ocHoBi ба*rкiвським кредитом та
використовJaвати cBoi BirrbHi грошовi кошти;

- приймати на робоry працiвникiв на Jл\lовах трудових договорiв
встЕtновлювати д^я cBoix працiвникiв додатковi вiдrryстки та iншi пiльги,
закоЕодавством Украiни ;

- буги засновником пiдприемств, товариств та iнших юридичнlж осiб;
- самостiйнО визначати договiрнi цiни (тарифи, розфнки) на власну проджцiю, виконадri роботи та

посл]rги;
- самоqгiйно здiйснювати зовнiшньоекономiчrry дiяrrьнiсть у встаяовленому законодавством порядку;
- налавати бzrагодiйну та iнпrу допомоry пiдприемствам, органiзацiям, ycтar*oB€trvr та громадянам;
- пРиДбавати та продавати цiннi папери в порядку визначеному чинним з€жонодавством Украiни;
- братt r{асть в ceMiHapax, виставках, ярмарках, а також буги ж органiзатором згiдно з метою та

црсд}детом cBoei дiяльноqгi;
- товариство може також здiйснювати i iншi права, що не забороненi чинним за-конодавством

Украiни.
2.6. Товариство зобов'язане:
- ОХОРОНяТИ наРкоАишне середовище вiд забруднення та iнших шкiдzrивrа< впrrивiв;
- забезпечУвати безпеr<у виробнИцтва, санiТарно-гiгiенiЧнi нормИ i вимогИ щодо захисч/ здоров'я

цраIliвнIпdв, населеннrI i споживачiв продукцii;
- ВИКОЕУваТи iHmi обов'язrсr, що передбаченi чинним законодавством Украiни.
2.7.Фiлii, предст€rвництва, пiдроЗдiли, зiцдiленнrl та iншi вiдокремленi пiдроздiпи Товариства не е

юр}rди.lними особами i дiють у вiддrовiдностi з положеннrIми про них. .Д,очiрнi пiдприемства е юридичними
особами з дrrя ix державноi реесграцii. Положення про фi,rii, представництва, пiдроздi.rrи, вiп,4iленrrя та igmi
вИокремлеНi пiдроздiли, а такоЖ стач/тИ дочiрнiХ пiдприемств затверд:кJ.ються зборами уrасникiв
Товариства.

2.8.Фi^ii, представниrlтва, пiдроздiли, вiддiленнrl та iншi вiдокремленi пiдроздiли Товариства
надi^яютьсЯ основнимИ i оборотниМи коштамИ за рФсуноК Товариства. Керiвники фiлiй, представництв,
пiдроздirriв, вiц.r(iлень та iнших вiдокремzrених пiдроздirriв Товариства дiють на пiдстаъi дорJrчень, виданих
Товариством.



представництва, пiдроздiли, в
в:лrовiдають за зобов'язаянrIми Товариства, а Товариство вiдповiдае за ix "ooo"-r""iiiБ.*l 

'vDqYдvДDa
2.10..Щочiрнi пiдприемства не вiдповiдают, 

"a "оЁо"'язаннrIми Товариства, а Товариствовiцrовiдае за зобов'язаннями дочiрнiх пiдприемств, якf,цо iнше не передбачено з€жоном.2,1l,Створенrrя фi^iй i представництв за кордоном реry^юеться законодавством Украiнивlдповiдrпо< держав.

3- ttАtlно, коштп I прпБуток х)влриствл. стлтутнпЙ I<лIIIтм 1\овлриствл
3,1, Майно Товариства становАять виробничi i невиробничi фонди, а також iншi цiннос-гi, BapTicTbлgq вйобра)каеться в самостiйному балансi ТЬвариства. '
3,2, Товариство мае право вчинrIти щодо cвoгtc майна будь-якi дii, що не суперечать законодавству}краiви, Товариство може використовувати майно дrя здiйснення господарськоi та iншоi, не забороненоiза,Еоном дiялъносгi, зокрема, продавати, передавати його безоплатно або 

"u 
йчrу у воrrодiнr*я i корист5lванrrяilдшд{ особам, обмirдовати, налавати в по3ичку яалежнi йому будинr*у, 

""орудri,'у*"ar.уra"ня, транспортнiзасоби, ЧР-еоаР, сировиЕу та_iншi MaTepialrbнi фнносгi, 
^ 

r"*о* списувати ix з балаясу.3.3. Майяо та коIцти ТовариствЬ утворюються за рацrнок:- грошовId та майнових вlvr,адiв 5rчасникiв ло стаryт"Ьго капiтаrrу Товариства;
- доходЬ, одержаню( вiд реалiзацii продп<цii, 

",.*о* вiд iнших irол" Ь""Ъдарськоi дiяzrьнос-тi;- кредlггiв баякiв та iнших кредиторiв;
- каггiтаrrъюо< вклалень i дотафй з бюдr<етiв;
- Еад)aожевь вiд роздержавлення i приватизатlii BzracHocTi;
- придбФсrЯ майна iншогО пiдприемсТва, органiзатliй;
- доходЬ вiд фннr.о< паперiв;
- безоrrлатнrдr та благодiйнlа< BHecKiB, пожертвувань органiзацiй, пiдприемств i громадян;
_ ччtD(.Фкерел, не заборонених законодавчими актами Украiни.
3.4. Товариство € власником:
- ма_тhrа переданого йому у власнiсть у{асниками;
- ПРОДrКЦii, ОДеРЖаЯОi В РеЗУrrьТатi господарськоi дiяrrьностi Товариства;
- доходiв, одержаню( вiд юсподарськоi дiялЪностi Товариства;
- irшrоЮ майна, набутого Товариством з iншrах пiдс-гав,-rе заборонених законами Украrни.3,5,Вкладами уrасникiв до стач/тною капiта.лу fo""pr"r"^ мохý/ть буги будинки, споруди,обла,щrаrця та iяшi матерiальнi цiнностi, фннi палrери, зЁrеrriчri iьr*, "lд.iо"iд"о до Земельнопс кодексуУкраiви, права корисчванЕIя водою та iншийи '.rрrроо"**" 

ресJФсами, будинками, спорудами,gffiЖ*#НН"Т*i МайНОВi ПРава (в тому числi н'а i'"rЪп""rу*нувrrаснiсть)i грошовi *оrrrrr', "" .Ь^q,

3.б. Стацrгний капiтал Товариства склалаеться з BapTocTi вклэлiв 5rчасникiв. Вiдповiдно достат},тною капiта,trу визначаеться мiнiмальний розмiр майца 'iorap"cT"" ,' 
-rйй- 

гарантуе iнтереси йогокредrrгорiв, Розмiр статутною капiта.rrу Товариства не може буrи меншим розмiру, встановленого закоЕом.3,7, Грошова orдHKa вк^ад/ у*^"r"*а Товариства здiйЪнюеться за згодою 5пrасникiв Товариства.3,8,Статутнпй капiтад Товарвства стацовцть грошi у cyмi 5 ооо оооrоо грн. (пrять мiдьйонiвr?EBeEb ОО вопlЙок).
3,9' ШоrцотюК СергlЙ ОлексаrrдровнЧ вододiе частко_ю- в розмiрl 25ОООООrОО грв. (дваrЬйовв п'ятсот грпвень оо копl-йок, що ст;;;впть SOro (пrятдесят) вiдсоткiв сгат!ггпогорпiтаду Товарвства.

Кулрввсьва Жавца BlKToplBHa вододlе часткою в розмiрl 25ооооо,оо грн. (лва мЬйовиЕ'ят€оТ грввеrrь оо копlйок, Ьо ставовить ýО,О (пrятлесятГ вlдсоткiв qгатJrтного rrапiтаауТоварвства.
3,10,стаryтний капiтал Товариства пiдаягае сплатi Jласниками Товариства до закiнчен}uI першоюроý, з днrI державноi peecTpaTT.ii Товариства.
яrсцо 5rчасники до закiнчення першого року з днrI державноi peecTpaTlii Товариства не внесzrи (неповrтiстrо внесаи) cBoi вклаци, загальнi збоiи учасникiв приймЙть одне з таких рiшень:- про викАюченtýI iз скпадrТоваристватих5rчасникiв, якi не внесли 1"" "o"ri"ro внеспи) cBoi вкпади,та про визначеннrI порядку перерозподi.пу часток у статутному калriталi;
- про зменШенн,I статJIТною капiта.rrу та прО визначеннrI порядкУ перерозпоДizrу частоК У СТаЦrЛНОЛytУкаrгiта,ri;
- ПРО,riквiдат\iю Товариства.
3,1 1,Япцо пiсля закiнченн,I другого та кожного настJдIного фiнансового porqy BapTicTb чистих адсгивiвТовариства виявиться ментlтою вiд 

"татугного калiтаrу, ТJвариство зобов'язан" o-"ono"""nn про зменшеннrIсвого статутноrrэ калiта.rrу i зарееструвати вiдповiдцi- змiни до статJ,лту в установленому порядку, якщоуrас}rики не прийrrяли рiшення про внесеннrI додаткових BKzraлiB. Я"що ЬартtЬrй"r"* аrсгивiв Товариствастас rdеншою вiд визначеного законом мiнiмального розмiру статутцого калiта.rr,у, ToBaptrcTBo пiдлягаелircйацii.
3,12,товариство самостiйно вiдповiдае за своiми зобов'язанrrями. Товариство вiдповiдае за своiмизобов'язаннями yciM належним iй майном.
3,13, Учасники вiдповiдаIоть за зобов'язанrrями Товариства у межах cBoix вкла,цiв. Учасники, якi неповкiстrО внесАИ вк^ади, несуть соrriдарну вiдповiдальнiсть за Яого зобов'язаннrIми у межах BapTocTiHeBнeceHoi частини вк/\ад/ кожного з 1пrасникiв
3,14,Товариство не вiдповiдае за особистими зобов'язанr*ями йотrэ 5rчасникiв.



7

устат!тgоtdу KлIiTa/\i, за його особистими_боргами до.ry"*^"a""" лише у разi недостатностi у ньою iншотюvаЙПа ДМ ЗаJlОВОАеНlUI ВИМОГ КРеДrаТорiв. Кредитори rЙо"о JласЕика мають цраво вим€rгати вiд товарис.гваm9ТИ ВаРГОСТi ЧаСТИНИ МаЙНа ТОВаРИСТВа, пропорцiЙно частцi борЙика у статугнолиу KaпiTarriТоварнства' або видirrУ вiдповiдноi *асr"*' майна in" й"рr"*ня на нього стягНенrrя. ЧастИНа майна, ,,(огт;rgга€ вl'tдЬУ, або обсяг коштiв, що становАять i] BapTicTb, встановлюеться згiдно з балансо*, l"rri
'?qя,],а€тьсЯ ва датУ пред'явленr*я вимог_Кредиторами. Зверненrrя стягненЕя на всю частку JлIасника вcтaтгTнoldy Kaпiтa^i Товариства припиЕrIе його учасЪь у ToBapicTBi.

3,16,товариство може змiнювати розмiр стач/тного капiтму. Статугний капiтм може буги збьцrенотцtьЕ{ пiсая внесеrпrя повнiстю BciMa уrасниками cBoi* вкладiв.
3,17,рiцlеrrяя Товариства про зменшення статутного капiталу Товарис-тва допускаеться пiслятовЬоцлеrпrя, в порадку встановАеному законом, ycix його кредиторiв. у цьому разi rсредrат;р" *;;; 

"р*оаw,lтlти достроковоп) припиненЕя або виконанrrя вiдповiдних зобов'язань ТовариствЬ та вiдшкоду""rй i*t'агкь.
3,18,Рiшешrя Товариства про змirту розмiру стач/тного KaпiTa.rry набирае чинностi з днrI BHeceHHrI цю(змя дg держ€rвЕою реестру.
3.19.прибугок Товариства утворюеться з надr<оджень вiд йою гюсподарськоi дiяrънос.гi пiспяЕоryЕття Maтepia^blпD( та прирiвrrяних до ню( витрат i витрат на оIIлату працi.
З еконоrсi,пrою прибугrry Товариства сIIлачlпоться передбаченi"""*о"Ь* податки та iншi обов'язковitr_!€.l€Еi, а тако:к вЦсотк.! по кредитаJrбанкiв i по оЬлiгацiях, '
Прибуюк, одержаяий пiсля зазначенI4х poзpaýrнKiB, запишаеться у розпоряд>*<еннi Товариства, якеЕrc2ча€ нацрями йопэ використаннrI.
3,20,За рiшеrпrяМ зага^ьниХ зборiВ yracHraciB прибугок Товариства пiсля сгrлати податкiв таа:"iЙбggtПlЯ iIflIЛD( ОбОВ'ЯЗКОВrtХ Вiдрахуванi i вЙгlлат (тобто 

"""r"t прибугЬк) *о*" бу"" наJIравлено:- на сплtrцr двiдендiв;
- на розвиток виробництва згiдно чинного законодавства Украiни та цьою Стат}rry;- на соцiалъвi програми i премiюванrrя працiвникiв Товариства.
3,21,Фоrц,щlвiдендiв створюеться як частина чистого прибугr<у, розмiр гrлаяовоi та HapaxoBaHoi зафiяаясэвrй pik cyrarr чього фон.щл встано"rrюсться рiшенrrям зборiв у.асr"н".Коцrпа з фондr виIIАачдоться )rчасникам пролорцiйно-iх iас-гкам у статутному KaпiTarri, Право наОТРПЛД{Я ЧаСТIОl ПРИбУГr<У (ЛИВiДеНДiв) пропорцiйно частцi кожною з у*аснин" **, особи, якi еlrцсrrикаци Товариства на початок строку виIIАати дивiдендiв,
3,22,Товарuсгво формуе Tarci фонди: резервний; фонд дивiдендiв, а також iншi фонди за рiшеннямзборЬ уrасrппсiв Товариства.
Розмiри вrдра:rувань у фонди, KpiM резервного, встановлюються i мохýrгь б5rги змiненi зборамиrчасr*лкiв.
3.23.Товариство створюе резервний фонл у розмiрi 25 О/о СТЫryтною капiталу. Резервний фоrцJтворю€ться за рФqrнок щорiчнltх Bi4pax5rBaBb 5 % вiд чистого прибугrry Тjвариства.
3,24,резервний фоrrд при3цачаеться на покриття чrеперьдбьчених збиткiв. Витрата резервного(страхового) фондУ здiйснюеться за розпорядженнrIм зал€lльних збфiЫ учасникiв.3,25,Яrqrrо KorrrTiB_. резервного фонду недостатЕьо для покриття збиткiв, Jrчасники приймають

рiшеrлrя про irпrri дх<ереАа ix покриття: рёа,riзацti майна Товарист"а, додаткових BHecKiB 5rчасникiв тощо.

4. ПРАВЛ I ОВОВ.ЯЗКЙ УТIЛСНИКЛ ТОВЛРЦСЛВЛ

4. 1.Учасниrgr мають право:
- брати Jrчасть в 5rпРав,riннi Товариством в порядку, визначено}лу статугом Товариства;- брати участь в розподi.ti прибугку Товариства ,Ы од"рr*.у"атr_l.iо"о i^..r.y (Л""iле"д"1 пропорчiйноСВО€lry ВНеСКУ ДО СТаЦ/ТНОГЮ KaПiTarrY. ПРаВо на отриманнrI частки прибугку (д""ЙеЙ") ,rроrrорцi;"Б-Йсrцiкоtrквог9 з 5rчасrлпсiв Maroтb особи, якi е 5rчасниками Товариства на початок строку виIIлати дивiдетrдiв;- ОДеРЖJrВаТИ.iНфОРМаЦiю про дiяпьнiсть ТоварЙства. На вимоry y*i""ri"u БЙ,[1;;liff;-язанеЕ2лати йоцу для ознайомленrrя рiчнi баlанси, звiти Товариства про йою iЙьнiсгь, протоколи зборiв;- вrйти в установленому порядку з Товариства;
- вiдчуrк5rвати частку у стаryгноtvrу капiiалi Товариства.
Учаснrл< Товариства ве мае право гоАосу при вирiшенi,загальними зборами уrасникiв ТоваристваIIBTzrяb, щодо вчиненця з ним пр€rвочинУ та щодо спору мiж ним i Товариством.
4,2. Учаснцt<ут несуть TaKi обов'язки:
- повrдrнi додер>IсуваТись стачrry Товариства, вико!Iувати рiшенrrя зборiв уrасникiв та iншrд< органiвуправr-iшtя Товариства;
- брати },.racTb у зборах Товариства особисто або через представника;
- повиннi виконувати cBoi зобов'язаянrI перед Товариством, у тому чисаi Ti, що пов'язанi з майновоюгIастю, а такоЖ робити вIиали у розмiрi, в порядку та засоба-и, що ,r"реjбаченi ст'атугом;
- повиннi повiдомrтги iнших 5rчасникiвТоварист"а про змiну 

""o"i "др""";- повиннi не розго^оЦrувати комерфйну тЬемницю та конфiденцiЙну Ьформацtю про дiяльнiстьТоварисгва;
- повиннi не створювати перешкод Товариству в його дiяпьностi.
4,3,На вимоry будь-кого з 5пrасникiв Товариства може буги проведено аудиторську перевiрку рiчноiфiяаясовоi звiтностi Товариства iз за.rrучентrям професiйного аудитора, не повhзЙого майновими iнтересамиз Товариством з його Jласника}rи. Витрати пЪвйзавi 

" .rрЬЬ"д"rням TaKoi перевiрки, покладаJоться на!часЕика, на вимоry якого провоДPrТЬСя аудиторська перевiрка.



4.4.Учасrдп<а Товариства, систематично не виконуе неналежним чиItом викоrrуе язки

c€Iioвi рiшеЕIя, за яке проголосува^и JrчасниКи, що во^одiють у сJлý/пностi ъйьщ як 5о о/о заГальноi Kir\ьKogl
:Е,!,осЬ }^{асюflсЬ Товариства. При цьому цеЙ }часник (його прЬдставник) у голосуванНi 1пrастi не бере.

5. цЕр0хIдчАсткII fi чястпнц vtIАснпI<А у стлтwЕому I<лш,тл/LI тrrвлрIIствл

5.1.Учасrпп< Товарис,гва мае правО продатИ чи iншим чином вiдсцrпити свою частцу (fi часпаrту) ,

стаq-гноrду калiта^i одному або кьком Jласникам Цюго Товариства.
5.2.Учасrпп< Товариства може вiдст)rпити свою *астr.у (fi частину) TpeTiM особам. УчаснлдgТовариства корисчrютЬся переваЖним празоМ rgrпiвлi часткИ (ii частини) у=""*r*", пропорцiйно до розмiрilcBoix чаqгоК у сгатJrгн9Му капiталi Товариства або в iншому погодженоrчfУ'Мiж ними роЪмiрi-.5.3.Купiшя здiйснюс,гься за цiною_та на iнших JrMoBax, на яки)< часгка (iT чаЙина[ пропоцrвалася д1lтроfажт тре:гiм особам. Якцо 5rчасники Товариства не скористаються cBoiM переваfкним правом протяюrЧiГТq З ,ЩlЯ ПОВЙОrД/\еНЕЯ ПРО HaMip Jrчасника продати свою частку (fi частиrту) Ъбо ,rр*""о* i"*оЙ сгроцза доlдовлеКiстrо мiЖ йою 5rчаснИками, частка (ii частина) 5rчасника може буги ,iд*у*""* третiй особi.
5.4.Час"гr<а JлIасника Товарисгва може бути вiдчужена до повноi ii сгrлати лише у тЙ частинi, в якй iгже сIIмчено.
5,5.У разi придбадrнЯ частIсt (ii часгини) Jrчасника самим Товариством воно зобов'язане реаdзувагlЕ iвщад JлIасЕикам або трегiм особам протяюм року або зменшити с"iй сr""уrrий капiтал вiдповiдно до ст1zИ llr]эЬною кодеКсу Укра:rл.r. ПротягэМ цiоlэ_перiОду розподiл rrрrdlоr.у, а також юлocJrBaHIrrIвrвЕачення lGopyмy у зборах уrасникiв провадяться без ура:сува*rrя -асткй, пЬrдбаrоi Товариством-.
5,б. ПрИ передачi часткИ (i1 частини),третiЙ особi, вИбУваеться одночЬсниЙ перехiд до Hei Bcix праrта обов'язкiв, що належ€lли )ласнику, який вiдст5rпив ii повнiстЬ або частково.
5.7. Частка у стат/тно!чrу капiталi переходить до спалко€мrrя фiзичноi особи або правонасýпЕик.

юрп.щ1,1тtоi особи - JлIасника Товариства, за зг!дою iнших учаЬникiв Товарисгва, Розроqднrса i:спадко€мIýIми (правоНаст)пник€lми) уrасника, якi не прийrrятi ло io"ap"".Ba, здiйснюються вiдповi.щrо д<по/rожевь роздiлу 6. цьою статугу.

6. порядок встуIIу I виходу уIлсниIслIз 7\овлрпствл

6,1,Фiзеrчrtа або юридична особа приймаеться до ск^ад/ 5rчасникiв Товариства за зюдою учасrякirТоварисгва.
б.2. Учаснrак ТоваристВа мае правО вийти зi сIчr,ад5r уlасникiв Товариства, повiдомивши Товарисгв<про свiй вrтсiд письмово.
б,3.УчасниКУ, ятý/tЙ виходить з Товар:аства, виIIлачуеться BapTicTb частини майна Товарисгвапропорцiйна йою частцi у стачrтному капiталi Товариства.
розра;qrнок провалиться пiсая затвердженrrя звiry за pik, в якому )rчасник вийшов з Товарисгва, i rстрок до 12 мiсяцiв з дIrrI виходу.
За домовzrенiстю мiNr JлIасником та Товариством вигIлата вартос"гi частини майна Товарисгва хо:кtбупа замiнена передаЕнrIм майна в Harypi.
яюцо вклад до стачiтного капiтму був здiйснений rrrляхом переданЕя права корисчIванrrя маriяоrr,вi,lтrовiдне майно повертаеться 5rчасниковi беi виплати винаIороди.
на вимоry Jrчасника та за зIюдою Товариства 

"*пад 
йоrr.е буги повернуго повнiстю або чаgгково rваэгураrrьнiй формi.

Учасниrqr, який вибув, виIIАачуеться наАежна йому частка прибугr<у, одержаного Товариством в
даяо!чfу роцi до момеrrцi Його вlа<оду

б,4, Спори' що виник€lЮть у зв'язкУ 3 виходоМ JлIасника iз ТоварисТва, у томУ чисzri спорИ що дспорядку ви3ЕаченЕя частки у статугному капiтаrti, 11 розмiру i сгрокiв 
"rrлЬrr, ,"pirrryroru"" судом,

7, упрАвlуння товлцсrвом
7.1,Вицg{м орг€tном управ,riнтtя Товаристваiе загмьнi збори уrасникiв (лмi - озбори"). Вонискl\адаються з уrасникiв або призначених ними предстаRникiв. ПЪедс,гапники 5rчасникiв' мо'l*фь бугипос,гiй*ими або призначеними на певний строк. Учасник ,rrpa"i в будь-який час замiнити свотюпредставника у зборах, сповiстивши про це iнших уrасникiв. Учъсник Товариства вправi передати cBoiповноваженrrя на зборах iншоlиу у{аснику або представниковi iншого 5r*асrrка Товариства.
7,2,Учасниl*t з_б_оqiв, якi беругь Jrчасть у зборах, реестрJrються з зазначеннrIм кiлькостi юzrociB, яrryrДае КОЖrrИЙ JЛIаСНИК, ЩеЙ ПеРеЛiК ПiДписУеться го^овою та се*ретарем зборiв. Кiлькiсть голосiв *оrо.Ь"о .

5гrасникiв у зборах визначаеться пропорцiйно розмiру частки Jласника у статутному капiталi.
7.3,Збори 5rчасникiв Товариства обирають ГЬаову Товарислва 

"а 
2 ро*r.Годова Товарпства:

- склика€ збори Jaчасникiв Товариства;
- органiзовуе веденнrI книги протокоlriв зборiв учасникiв Товариства;
- органiзовуе веденЕrI реестру уrасникiв присутнiх на зборах у,*асникiв Товарис"тва;
- видае засвiдченнi витяги 3 книги протокопiв на вимоry уrасникiв ТоваристЪа;
- здiйсненrrя iншrж повноважень передбаче""* 

"a.aуaой.7,4. Збори мо]rýrгь приймати рiшення з ycix питанi дiяzrьностi Товариства, у тому числi i з тих, щопередаrri зборами до компетенфi виконавчого оргаJý/.
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.
зборiв.

Гоаова зборiв:
- проводить загальнi збори вiдповiдно до затвердженого рег^аменту;- органiзуе веденнrI протоколу;

затвердження його гrлаяiв i звiтiв про Ь

б) внесевrrя зrлiя i доповнень до статуту Товариства;
_ в) прийrrяття рiшенrrя про вiдчуженrrя майна Товариства на cJrMJ/, що cтarroBlirтb пЪтдесят i бЬшtвiдсоткiв маЙна Товарисгва;

- разом з секретарем зборiв пiдписуе протокол зборiв.
7 .6.До внкдочноi компетенцii зборiв надеrкнтi:
а) визначеннrI основню( напрямiв дiяzr,ьностi Товариства,

зцконаяня;

г) змiна розмiру стач/тного капiтаrrу;
д) створеш{я та вiдклиКаншI виконавчого органу Товариства;
е) визначеннrI форм контроrrю за дiялiнiстю 

""r.о"^"rо"оповнова)кень вiдповiдних контрольнI.ж органiв;
органу, cTBopeHHrI та визначення

j-_ _е) 
затверд:*<енl+я рiчнlас звiтiв та б5жгаzrтерськrах балансiв Товариства, включаючи йою дочiрlтП]'IЧРИеМСТВа, затвер,ФКення звiтiВ i висновкiВ контроАьнИх орга:riв, порядкУ розподiау прибугlry, фо* .1..

порядок виIIлати дивиендiв, визIIаченнrI порядку покриття збиЬкiв;ж) cTBoperrrr I, реорганiзацiя та лiквiдацiя дочiрнiх ,riдrrрr"*".r, фiлiй та представництв,затвердження tx статугiв та поао:кень;
з) винесення рiшень про притягненця до майновоi вiдповiдаzrьностi посалових осiб Товариства;

. и) затверд2r<ешffI ПРаВI]IА процедури та iнших внугрiшнiх доr.Jr*""i" 
-Ъо""р""r"", 

визначенняоргаяiзат(iftцоi струrrгури Товариства;
i) визначенЕя JrMoB оIIАати пратf ц9gадовю< осiб Товариства, його дочiрнiх пiдприемств, фirriй тацредставництв;
i) встаrrовzrення розмiру, форм i порядrry Bнeceнrrrl Jrчасниками додатковLж BHecKiB;
к) вирiшенrrя питаннrI про придбанrrя Товаристrой *^"rr." JлIасника;а) викпюченнrI JлIасника з Товарис"тва;
м) прийr*яття рiшення про прийr+яття спадкоемця (правонаступника) до склад/ 5rчасr*rкЬТовариства;
н) приЙrrяття рiтттенrrя про реорганiзаттjю або дiквiдацiю Товариства;
о) призначенrrя zriквiдатliйноi KoMicii (пiквiлатора), затвердх<ення лiквiдацiйного баrrансу;п) прийrrятТя рiшеннЯ про входх<енrrя Товарйства до 

"r.rr".ry 
засновникiв (учасникiв) юсподарськю(товариств; прийтrяття рiшень про Jrчасть в обЪднаяrrях (асоцiачiях,-консорфуи"*,'i.оrц"р"ах та irmri};

р) вирiшення питаннrI про прийняття нових 5rчасникiв.7,7,Пптання вiднесенi до вик^ючноi компетенцii зборiв 5rчасникiв Товарис-тва, не мохryть бr-гипередаяi ними для вирiшенtrя виконавчого органу Товариства. ^

7,8,Ншення зборiв;rчасникiв приймаються простою бiльшiстю голосiв вiд чисzr,а присугнiх учасЕд(Ь.7,9, З питань' зазначениХ у пунктаХ "B'i "н" рiшеннЯ приймаютЬся бiльшiстrо""-*"rоi як у З/аюлосЬ присутнiх на зборах.
7,10, З питань, 3азначен,D( у пунктаХ i ог", а також про виключеннrI JлIасника Товарисгва,яюсi систеМатичнО не вико}rуе або ценалежним чином викоЕуе обовЬзrм, 

"ОЬ ""рa*"оджа€ СВОirди лiqvцдосягненнЮ uiлей Товарисгва, рiшення, м9ýе буги прийтrято якщо за нього проголосували JласЕикнТовариства, що воzrодiють у сJд<упностi бiльш Ък SCj вiдсоткiв залальноi кiлькостi голосiв учасrикЬТовариства, Учасник (його представник) не мае права голосу при вирiшеннi загальними зборами Товариегвапитавь щодо вчиненнrI з ним правочинну та щодо спору мiж ним i Товариством.
7,11, ЗборИ вв€Dкаються повноважними, якщо на них присутнi JлIасники (представники учаснrтсiв),ЩО воrrодiють у с5псупностi бЬш як 60 %о голосiв.

-л_,-л',|2,ЗборИ 
5rчасникiВ збираютьсЯ не рiдше двох разiВ на piK. Про провеДенrrя зборiв JaчасЕикиповrдом^яЮться персоНа^ьно рекоМендованиМ 

^истоМ 
або доставПенi-особиЬо ,rЪ 

"*u.""*цц 
g тlъому статуг:iаJресаМ уrасникiВ пiл. розписКу про отриМанrrя за ЗО днiВ до початку зборiв.

У повiдомленнi зазначаеться час, мiсце та порядок денний збЪрiв'учасникiв.
7.13.Голова Тов_ариства мае право скликати позачерговi aЬор", якщо це необхiдно в iHTepecaxтовариства в цirrому. На вимоry уrасникiв Товариства, якi 

"оrrодiють бiльше Hi:k 1о 7о голосiв, головаТовариства ск/\икае позачерговi збори з будь-якого приводу. Якщо протягом 25 днiв юдова Товариства невЕконав зазначеноi вимоги, вони вправi caMi скликати зборЙ уrасникiв.7,14, Збо_рИ JrчасникiВ Товариства повиннi 
"*rr"*a"r"" 

також на вимоry виконавчого органу.Голова зборiв Товарис"тва оргаяiзуе веденнrI протоколу. Книга,rporo*brri" мае б5rги у'будi-який часýа:'(8Н& ]ЛаСНИКаМ ТОВаРИСТВа. На ix ВИМОry повиннi врrдаватис" засвiдчЁнi витяги з книги протокоzriв.7,15,збори 5rчасникiв мають право приймати рiшення тiльки з питаяь, включених до порядку,]енною, який повинен бути розiсzrаний )rчасникам не пiЙiше, нiж за 3О днiв до rrо**r.у зборiв. Будь-який з
}-ЧаСВlП<iВ ТОВаРИСТВа ВПРаВi ВИМагаТи розг^я.ry питаннrI на зборах у*"Ь""Б Й 5*о"", що воно буzrо нимпоставАено не пiзнiш як за 25 днiв до початку зборiв, Не пiзнiш in за Т днiв до 

"rой*a"rо 
зборiв у*""*r*^*товариства повинна буги надана можливiстi озвайомrчrися з дочrментами, внесеними до поряд<у денноIюбopiB.

7,16, З пигань, не вIQ\ючениХ до порядкУ денною, рiшенrш мохýrгь прийматися тiльки за згодою Bcixгчасникiв, прис5rгнiх на зборах.
Qrперечки мiж 5rчасниками Товариства вирiu5поться lIIляхом переговорiв.



,10

7, l7,Вiдповiдrrо до дiючою законодавства, Гоzrова товариства може провести опитуванr*я уrасrла<iТовариства з пит€tнь, щО входятЬ до вик^ючноi компетен-цii зборiв у .r'"Ъi*о"iй формi. ОпIrцrвшrнЧРОВОДИТЬСЯ IlIАЯХОМ ПИСЬМОВОЮ ЗаПИТУ JЛаСНИКаМ ТОВаРИСТВа З проханЕям визначитися по даномIIЕТаННЮ Та НаЛiСЛаТИ ПРОТЯГОIvr 10 ДНiВ З МОМеЦТУ отриманпrI письмового запиту вiдповiдь iз зазначенr*яlсвото рiшеннrl у письмовй формi.
7,18,Яrшrо ,*:1, виконаRчого оргач/ Товариства та iHmi особи, якi вiдповiдно до закону чи стач/твЕсчпаютЬ вiд iMe'i Товариства, поруцýrюТь cBoi обов'язкИ щодо предСтавниIIтва, вони нес)rть содiдарrтвiдrrовiдальнiсть за зблrп<и, завдаяi 

""*" iоrариству.
7. 19.УправriяЕя поточНою дiяаьнiСтю-ТоваiиСтва здiйснЮеться виконяRчим органом - .Щиреrсгоромдиреrrгор може бупt обраяим з чисАа уrасникiв або'rrереоу"?т" з Товариством у трудовrо< вiдносинах.{ИРеКГОР СаМОСГiЙНО ВИРiШУе Bci п*rтання дйлiноЬi Товарисгва KpiM тих, що належать до виключнскоrrтrетенцii зборiв у*асникiв. При вiдсугностi.щиретсгора його функцii виконуе особа, призначена 

"^*""oiДrтреr<гора.
,щирекгор звiryе зборам 1п*асникiв i (один) раз на pik та оргаяiзовуе викон€lнн5I рiшень вищого оргаrлТовариства.
7,2О,За рiшенrrям зборiв )пrасникiв.Щиреr<тор призначаеться i звЬняеться з посали,7.2l.flиреrrгор без доручення дiе вiд iMeHi Товар"стrа.
7 .22.Функlлti та повноваження .Щирекгора:
- забезпечуе виконаllня rrланiв дiяльноЙ Товариства;
- забезпечуе викон€lяЕя рiшень зага^ьню( зборiв учасникiв;- представ^яе iнтереси Товариства в органах державноi влади i органах мiсцевого самоврядуванЕяiшло( органiзацiях, у вiдносино 

" 
ор"д""ними особами та громадянами;- розпоряд}каетьсЯ майноМ та коштамИ Товариства в порядкУ i в межах, встановлених зборамл5rчасникiв, цим статJпом i чинним законодавством;

- затверд}*rУе прав!IАа процедури й iHTrTi внутрiшнi доIqrменти Товариства, за винятком доrgпrлеrrтiв3атверджеНнrI як!D. вiднесенО до компетенцii зборiв уrасникiв;- Jrк^адае дог\эвори i здiйснюе iншi уюди в порядку i в межах, встановлених зборами 5rчасникiв, циvста]утом i чинним законодавством;
- Видае дор}л{енЕя;
- вiдкривае в банках рахунки;
- приймае на робо-гУ i звЬrrяс з роботи працiвникiв, признача€ i звiльrrяе cBoix застугпtикiв;- формуе штатний ро3клад Товариства, iою фiлiй,'йдr.."rицтв, дочiрнiх rriдприемств i подае на3атвердження зборам 5rчасникiв, видае накази, ро3порядження, обов'язковi дzrя працiвникiв Товариства;- приймае рiшення про вiдрядження;
- затверд>IýIе доювiрнi цiни на_проДУкфю, тарифи на послуги;
- оргалiзовуе бухгалтерський облiк i звiтнiстьi
- готуе рiчниЙ баланС i рiчниЙ звiт прО дiяr"*i".' Товариства i предстаэаяе ix зборам 5rчасникiв;- вiдповiдае перед зборами учасникiЪ Товариства за 

"iробчrиrо-гOсподарсьr<у дiяzrьнiсгь Товариства;- приймае рiшенrrя з iнших питань, .ro"'".ir"* a ,rоrо""оо дiяльнiстЙБ""|'""rr".7,23,{иреrсгор мае право на одержанrrя кредитiв у гривнrIх i в iноземнiй вйютi, а також на передачув заставу майна Товариства тiльки за рiшенням зЬорiв у"асrиав.
.Щиреr<гор ма€ право пiдпису бЪЗ дорl"rенrо Ъудi-"*r* докlrментiв вiд iMeHi Товариства в межах cBoixповнова)кень, визначенLD( циМ стач/том, а також мае праRо передавати cBoi повцова)кеннrI TpeTiM особам впорядч/_визначеному законодавством (наказом, дорJrченнrIм тощо).7.24.у разi звiльнення .Щиректора BiH iЬбов'язаний передати наявну у нього ДОrqrмеrrгят\i1gТовариства, печаткИ та штампи, сrrужбове посвiдченrrЯ 

"о"о"р""""=еному.Щирекгору.забезпечення пожехкноi безпеки i тейки оезrrе*"'" ск^а,цовою частиною виробничоi та iншоiдiяльностi .Щиреrrгора, Пра TIi вникiв Товариства.

,ооr"о#З"*';Ж::Н" 
ПОЖе:*СrОi беЪПеКИ i Технiки безпеки Товарисгва поклалаеться на .щиреr<гора i

7'26'прu необхiдностi збори Товариства для контролю за фiнансовою та г\эсподарською дiяпьнiстювикона вчого оргаJIу можJrгь створювати ревiзiйну комiсiю.
7,27,Гоtуова та чАени ревiзiйноi KoMicii ,rр"a""-rйrься зборами уtасникiв Товариства з ix числа вкькосгi не менше 3 осiб. l

7,28,По рiшенню зборiв 5лrасникiв дrя ревiзii моrý/ть притягатися cTopoHHi органiзацii та громадяни.!иреlсгор i головний бухгаrrтЪр не мохqrгь бугй *";;;;;ыirоi KoMicii.7,29,Ревiзtя дiяzrьностi виконавчого оргаIrу проводиться. не рiдше 1 разу на piK. По резуrьтатахперевiрки ревiзiйна комiсiя скАадае звiт Ъа "о"ч"Ъ""ii" рiчного балаясу з поясненнями, в якIжвrдображаються причини змiн в майновому та фiнаясо"оrу "r*овищi, якщо Tar<i справаяють суттевийвIIАив на результатИ фiнансовоi дiяльностi Товариства за piK.
7.30.ЗборИ 5rчасникiВ не розглядають поданИй ,ЩиректоРом рiчний звiт, якщо BiH не пройшовперевiрку ревiзiйноi KoMicii,

8,ТРУДОВIIЙ КОМКТПВ ТЛ ОIIЛЛТЛ ПРЛIII

8,1,ТрудовИй колеr<гиВ Товариства скАадаютЬ Bci громадяни, якi приймають Jaчасть своею працею вЙОm ДiЯЛЬНОСТi На oc'oBi 
'рудо"о"о договору 1контраlrгу1. KpiM того, 'i;".p;;;. мае право залJrчатигромадян дtя роботи за сJrмiсництвом, на bcHoBi чrвиiно-правових угод. В необхiдних випадках длявиконаJIн,I KoHKpeTHрD< робiт та посАуг Товариство мае право за^Jлати громадян, творчi та iншi колективи на



, в тому

8,2.Трудовi вiдносини пратIigццкil з Товарис,гвом, ix соцiаzrьне забезпеченrrя :

IЕr;rz\юються законодаRством Украiни про працю.
8.3.товариство зобов'язане вести вiйськовий облiк згiдно чинного законодавства.
8,4.КерiвнИк Товарис,Гва постiйнО зцiйснюе органiзацiЮ, iнс-груктаЖ-r" 

-rоо*rРОrr"

шорони прат\i.
8,5,ТовариСтво зобов'яЗуетьсЯ виIIАачуваТи працiвникам заробiтlту гIлату. Товариство гарантуе с]:parri"l*KaM мiвiмальну заробiтну IIлату, яка встановлена державою.
Форми, системИ та розмiР оIтлати пРацi прат\iвникiв houu,p*ca"o вирiштуе самостiйно, i розмiр огл:рацi максимальними розмiрами не обмехryеться.
8,6,ТОВаРИСТВО ЗабеЗпечуе працiвникам Jrмови працi, необхiдцi для виконанЕяаЕоЕодавством гц)о праIцо. роботи, передба

контраrсгi

i cTpagrBe

по питаt

8,7,товарисгво самостiйно встанов^юе д^я свож працiвникiв додатковi вiдгryстки, скороче
робо.пц1 день та iHmi ггЬм.

_ 8.8.Товариство зобов'язане вiдповiдно до законодавства вiдшкодувати працiвниковi цIкзалодiлry йоr"ry ка,tiцгвом або iншим ушкодrr<енЕям здоров'я, пов'язаяим iз викJнанrrям трудовтд< обов'язr8.9.товариство забезпечуе визначеЕу вiдповiдно до закоЕу кiлькiсть робочrас мiсцъЕрадев^алrгуваяня HeпoBHozriTHix, iнваzriдiв, iнших категорiй громадян, якi потребуоть софального заюlвi.щовiдааьнiсть Товарис,гва за невиконанЕя даяоi вимомъстurrоrrrюеться законом,
8. 10. Пrгаrrrrя, яtсi виникають мiж трудовим колективом i адмiнiстРатljею Товариства вирilrлуrоlва -iлстаэi чинною трудовою з€жонодавства.

9, порядок IпдJаIсАIIня стАтw\ внвсвНня lMIH до стАтуту
9,1, Статl,Г Товариства вик^алаеться у письмовiй формi, прошиваеться, процrмеровуетьсяп,]rптс},€ться ]rчасцика!ли, уповноваженими ним особами або головою та секретарем загальйr*Ъооii" 9LРrя-яgгтЯ такоЮ рiшенrrЯ загаАьними зборами), KpiM засrтуваннrl юридичноi особи. Справжнiс-гь пiдгцасirстqггi вmарiааъно засвцчусться, kpiM веrпадкiв, пъредбайних законом.
9,2, Внесеrтня змiн та доповнень до стачrтУ ioBaprcT"a е виключною компетенфею зборiв }л{асниЕьесешя зrсiя та доповвень до стачrry Товарййва офор*rr""rrся у новiй редахцii з додерж€lнцrlм ви:irщою заЕонодавства.
9,3, У разi внесеНня змiН до статJrгУ пов'язаниХ iз змiноЮ назви, формИ власноqтi або оргаrтiзатFiфарш Товариства, Jrчасники проводять йо"о перереестратт,iю в порядr<у, передбаченому законодавствоlд.9,4, У випадкУ змiни назви, Товариство зобЬвязане пЪвiдомlтг" ,rро це BciM особам, з яоТоварвство перебувае у доювiрнlж вiдносинах.
9,5, У разi внесеrl1rя змiн, повhзаяих iз змiною розмiру стаfутного капiталу та/або iз зйною склýtи}clT*in Товариства, TaKi змiни пiдлягають державнiй реесгрЬчii " у"rarоrrr""о*у"".r.оrом порядýI.9,6, зrдiшr вiдяосно зменшенЕrI стач/тною калiтаrrу io"ap*cr"a пiдлягшоть державнiй реестрлIrттавовrеному законом порядку.
9,7, ЗмеrшrецIgl стачrтногю капiта.rrу Товариства при наявностi заперечень кредиторiв Товариствз:сЕI_гска€тьСя, РiшенrrЯ Товарисгва про змiнИ розйiрУ crarfo"o* капiталУ "b""rori державнiй ре€страц.ЕIя RЕесевIIя lцц змЬ до держ€tвного реестру.9,8, РiшенНя ТоварисТва ,rрО з.еrйенrrЯ його статуТного капiтму набирае чинностi не раrтiшчсрез 3 цiспч пiсая держав_ноi реес-грацii i оприаюдненЕrI у встановленому порядку.
9.9. Товариство зобов'язане протягом трьох робочих днiв з лчr" "рй*йЬ рiшенrrя про BнecelзпЕЕ до статJrгу Товариства повiдомити орган, що провiв реестрацiю, п!о змiни, якi сталися в ста,]тозарвства, дм внесеЕrrя необхiдних змiн до дер]казного реестру.9,10,змiЕ{ до стачrý' Товариства набирають чrнносtЬ TpeTix осiб з дr*я ix державноi ре€страа Г ПmаJТКаХ BCTaHOBAeHI]D( 3аКОНОМ - З МОМеНТУ ПОВiДОМrrеНlrя оргаЕу, що здiйснюе державЕу peec1paJ:гро TaKi змiIш, Товариство та йою Учасник не мають права посилатися на вiдсутнiсть державноi peecTplтаЕо( зrсiя у BilErocrr'"'< iз третiми особами, якi дiяли a yi"rry""*roM цих змiн.

7о. овдIк, звIтEIIстъ тл пЕрЕвIрI<л дIялъностI товлриегвд
10, 1,ОпераГивний, б5п<га-rrтерський, статистиttний облiк i звiтнiсть Товариства здiйснюеться

=Фя.iЕУ, BCTaяOBA€HOIVfY законодаВствоМ.
1О,2,Д^Я забезпеченrrя веденнrI бухгlgерс_Ького обrrilry Товариство самос,тiйно обирае форми йоргаЕ!зацii, ясi передбаченi Законом Украiни'ПрЬ бухга.rrтерський облiк та фi";;;;; звiтнiсть в Yr<paiHi".10.3. Товариство самостiйно:
- визЕачае обrriкову полiтиrry Товариства;
- обирае форму бухгалтерською обrrilry як певrгу систему регiстрiв обпir<у, порядку i способу реестр€:а Jзаrа^ънення iнформацii в них з додерж€lннrlм €диних засад, встановлениr( законодаRством, т€!ЭаrгвФп{Ям особливоСтей cBoei дiя.,rьностi i техвологii обробюr облiкових данIлх;- розробаяе систеIлу i форми внугрiшньоrюсrrод"рс"*ого (управлi"""*оЙ1 обzriку, звiтностi i коrrгроЕlодарсьКiD( оператIifi, визначае права праттjвникiв На-пiдписанй бу*"аrrт"рс"r.r* доrry*""rir;- 3атверд}r<Уе праврr^а документообiry i техноаогiю обробки обдiко"оf iцформацii, додаткову систtрц_гщЬ i регiстрiв аяалiтичного об.tirrу;- мох(е видiляти на окремий баланс фiлii, представниlцва, В.irlцiдgцня та iншi вiдокрешrЕJрцз,тi^и, якi зобов'язанi вести бухгаzrтерський обаiк, 

" """rуrrr"* включеннrIм ix показникiв до фiнаrrсо



звlтностi Товариства.

',Xiffý;,j:ii.Ъ3ffi 1тн::L.#*,::: j*i::::::л,з:стваздiйснюетьсядержавнимиоргал'""**,ЫJнъжт'J:;Ё##ж*l*"F"i:Т::::;;Ы#ffiЪХП*,НЁlТJ;:Ё"ff iЖ;:Н
'".;i,*r,r:::r:,:т,:j:Оу,."Ы"Ьр-i;;;;;;;"'"Ё;il*о*""'"-" 1сть за дотриманнrI порJведеннrI об,rirrу i достовiрнi""" 

""l.rЙ дuJi]
1 1. зовIIIшнъоDконоIWPIнл дIяILънIстъ

11,1, Товариство згiдно з предметом cBoei дiяzrьностi здiйснюе зовнiшцьоекономiчну дiяльнiсть.11.2. Товариство здiйснюе Ъй ""д, зовнiшньоекономiчноi дiяаьностi:- наланн,I сф'еr<гаМ зовнiшньоеКономiчноi дiялъностi ,ro"iy., 
" 
-"Ь": 

вrробЕичих, транспор
!ХSХJfХ"ТriХ#;#Ж'#ХYffii,п}"П"""'"ГОВlD(, ПОСеРеДНИЦЬК!Ж, ТорговIд(, та iнших, якщо воЕи

- спiльна наукова, виробнича та iнша кооперацiЯ з iноземниМи юридичними i фiзичними особа_лл.r;пробесrа;ffiН?d#rifr#НlВаЯ*I за кордоном cBoix 
"r,.цй.^i"rБ--з,рtзних """чiы"""*.а- спiльна пiдприемницька дiяльнiсть та створенця спiльнrж пiдприемств на територii Уrсраiни та :меж€lми;

- органiзацiя та проведення вистав!Ц 
1цrпонiв, торгiв, конференцiй, симпозi,rмiв.

*i,* "16;&1;i""Ъ'#1Ж"ffЖ;'/"#iiЖ#i*;-;Й";-i;;, 
,,оОуilо',u"]?. ,,|,"ч,,,ах зустрiчноi торг

*" 
"" #i;*"1"i*Н;^Ж:"#}БЖ"О'"iЙ'О"КОНОМiЧНОi Дiяльностi Jrк^адае Bci види угод, контрФс

72. прппЕЕЕЕм дIялlъностI товлрпствл

,o""o"u1'?*j;"##Ъ;;, Ja'J.Ё,-J;*Ж:Xo,i,#o""-u""" у формi йоrю реорганiзат\ii (з.rш

.ro."o"ffir**. РеОРГаНiЪаЦii 
- 

ТОВаРИСТва все майно, права та обов,язки передаються

,orrr*,"'o,',ri Йfi:trН"fi:jЖН'iJТffiЧ:"}ff:ИСТв* що припинrIеться, може вимагати вй нъ,
12.4. ПlсляIцжвимогкомiсiя;ЁтЁЁф?У"##-чfrý:у"Ё}ъж;#;":ff 

ii;":r#ffi т;:#ffi.:ПеРеТВОРеНН'I) абО РОЗПОДiльчий балЙс F р*i;;Й;-Ъидiлу), "*i *ь;; мiстити положен}lrl лЁ3ЁХХЖЪЖЪ#ЖН.:ХН:"E;ffiж;т*"Ьй*""",*о"оJ"овсiх*.*-,.рЪйЬЪi"

"о"".".,Y*'J,Т;#Н};,Тr,НfiТ;Т*ll;i;:"'н:;;;;оо"v,oться 
зборами 5пrасникiв товариства а

12,6,Нотарiально посвiдчЁнi копii'п"р"д"ruп,"*ого акта та розподizrьчого балансу передаютьсяоргая, який здiйснrc
такожворган,"";"i:lЁ:"#"т$,:;"1;,;3"жхff {":rт,:3#;ж.жт;:ж;а;lъъи:*iжправонасц/пника.

L2.7 .Прu реорганiзятт.ii Товариства uIляхом:- зАиття Товариства з iншим субъктом пiдприемницькоi дiяzrьностi - yci майновi права та обов'язlкожногО З H'Ж ПеРеХодять дО пiдприемсйва, яке 
"r*"ЬО в резуrrьтатi злиття;

обов,язки ffi:fiНЖiЪЪХЪХаЪХДО 
iНШОго пiдприемств" - до останнього переходять yci майновi права,

- подizrу Товариства - до нових пiдприемств, якi виникпи в результатi цього подiлу, переходятьрозподЬчим актом (бала*lсом) У вiдповiднr* 
""Ь*"Ы"маr:rо"i 

'.rрЬ. l- йЪr'""r*" реорганiзованоТовариства;
- видirrУ з ТоваристВа одногО або.кiлькоХ H.Bn'( пiдприемсТв - до кожного з них переходять li:::ЁН#М аКТОМ (ба,rrаЯСОМ) У "iд"оrИr;-;;;;;"ilй"оrl .rpu"u-_ i--оБо",".*" p"op"oi.o"*o,

права, #;,:Н"ffffi;ЖТ"Н;"}У#е - ДО ПiДПРИеМства, яке щойно виникло, переходять yci майrо
, 12.8.Товариство е таким, що припинилося з днrI вне(

ЁН"iiiЬххТffi:х;уJ#ffirэ: ";;; ъ;й;;#; ffi i::i':#"rН##::Ж;: ::""ТЖ"Ж;
1 2. 9.Товариство .tiквiду€ться:
}_Z.!. t.за рiшенrrям збЬрiв уrасникiв;L2,9,2,за рiшенrrям суду про визнаянrI судом недiйсною державноi реестрацii Товариства черсДОГryЩеНi ПРИ ЙОПЭ cTBoPeHi 

'rЪру*Йrо, якi не *;;;;;;Й", а також в iнйrак випалках, встановлею.законом.
12,10,ВимоГа прО ,riквiдат(i1g Товариства на пiдставах, зазначеНI]Ж У ГryНКТi 12.9,2, може б}.гпред'явrrена до судУ органом, що здiйснюе державЕу реестрацiю, а також Jrчасником ТоваристваРiшенняМ суду прО лiквiдацiю Товариства на йоЬ 5rчасникiв або .оргаrr, уповнова)кений стат5rгоIприймати рiшенrrя про аiквiдацir" Тьr"рr"rва, мохýль буги покrrаденi обов'яьк" щьдо проведеннrI дiквiдацj,овариства.



12. t i.Якщо Bapтicтb
Товариство лiквiдуеться в
визнаннrI банкрутом.

на Товариства е
порядку, встановленому

для за,цоволеннrI вимог кре
вiдновzrенrrя платосIIромо)ltн(

недостатньою
законом про

73. овов.язкп осовп, що прпЙням рIшЕнЕя пропрппинвнIlя дIяALъностI товлрпствл
13,1,УчаснИки Товариства, сУД абО. оргая, що прийняв рiшенr*я про припиненrrя дiТовариства, зобовЪза_tri негйно ,rr""*Ь"о по"iдЙит, й 

""Ър""н, 
Що здiйснюе державну реестращвносить до единог\с державного реестру вiдомостi ,rро ,", що ТЙариство перебуваБу-процесi ,rorrrrrl1З,2,УчаснИки ТовариСт,а, ЪуД або оргшr, *о.-- "р"""Яв рlшенЕЯ про припинення дiтовариства, призначають за погодженнrIм з органом, який здiйснюе державну ресстрацiю ТовеzriквiдацiЙну комiсiю та встановАюють порядок- i строки припиненн5I дiяzrьностi Товариства вiдпоtщивirr,ьного кодексу Украiни. Виконання функчiй лtквiдацltноi koMicii мох<е б5rги поклалено на вик(оргая Товариства.

13,3,З дн,I утворення лiквiдацiйноi Koйcii до Hei переходять повнова)кенIrrI по управлiнцю сгТовариства, Аiквiдатт,ifiна комiсiя У тРиденний строк . *J*""rу ii 5п.воренrrя помiщае в засобахiнформат\ii, повiдомленr*я про припиненнrI дiялъностi Товариства та порядок i строк предiКРеДИТОРаМИ ВИМОГ ДО ТОВаРИСТВа. I-{ей СТРОК не може етановити менше двох мiсяцiв з днrI IT!повiломl9н1+1 про припинення дiяzrьностi Товариства. 
rvr.лщg лJJUх А

13,4,Аiквiдаттjйна комiсiя вжива€ yci* .ож,rивлtх заходiв щодо виrIвленнrI кредиторiв, аПеРСОНа^ьно у письмовiй формi повiдомпяе k r99 припиненшI ди^ьrой'i";;;;;;,13,5,Аiквiдадiйна комiсiя вживае ,"обЯдr"* ;"";;i;Ъ.до стягненЕя дебiторськоi заборгс
;:#ffi;х, 

та ви,IвАенн,I вимог кредиторiв, 
" .r"""*о""i- rо"iдо*rrеннrlм *ойо"о з них про aiK

14. порядок лIквIдлIлii 7овлиеIвл

14'1'АiКВiДаЦiйНа КОМiСiЯ ПiСЛЯ ЗаКiнченнrl строку д^я пред,явленнrI вимог кредиторами (промiжний лiквiдацiйний баланс, який MicTraT" ,lдоrЬБiriрЛч* чdу" Товариства, пере,riк ,rо.о-iкредиторами вимог, а Taкo)t( про результати iх розгаялу. iтромiжний "i""ийй;;й баланс затвер.щJrчасниками Товариства або органом, який приййв рi;";ЪЪо,ri*"iдrrtrоТБ"р"Ьr..14,2, ВиплаТа грошов,D( сум кредlТ9i,* Тоriрйr", .rроr.оr"ься у порядку черговостi, всганст, 112 Щивirrьного кодексу Украiни,Ъiдповiдно до промiжного rtiквiдатIiйногр балансу, починаJочи.
:,":__::l":ЧТеЦН'I' За ВИН'IТКОМ КРеДИТОРiВ "*r;P;i ;;;;;; вигIлати яким провадяться зi спливомвlд дЕrI затвердженrrЯ,dквiда тtйного балансу.

В разi недостатностi у Товариства грошовlD< коштiв для заловоленнrI вимог кредиторiв air<эi:комiсiя здiйснюс продаж майна ТовЬриства.
14.3. Пiсля з€rвершеннrl розра:сунф з кредиторами аiквiдатIiйна комiсiя складае дir<вiда

$Нffi;ХЙ ЗаТВеРДХryеТЬСЯ Jrчасниками То"арr'Ба-;а;-;;".rом, що прийняв рiшення про nixl
14,4, МайнО та коштИ Товариства, що за^ишIrtлося пiсля заловоленнrI вимог кредиторiв, вик,зобов'язань перед бюд>r<етом, банками, по orlrraTi працi осiб, якi працююr, 

" To""prcTBi на JrMoBax
i:::ЁЖ#ЬСЯ 

МiЖ JЛIаСНИКаМИ У шестимiсячний'Б;;;^" ;;rб-,.у;;"Ьорr"цii про drc

,o"rr"*"1nO*, 
Товариство е пiквiдованим з дня BHeceHHrI до €диного держяRного реестру запису пF

15. зАдовомЕнrI вимог крЕдIIтtрIв
15,1. У разi ,tiквiдаттii гrлатоспроможного Товариства вимоги його кредиторiв задовольIlrIються .ЧеРЮвосгi: ,дч,ч,rуwлдrчрlu

- у перцJУ черry 3адоВоАъняютьсЯ вимогИ щодо вiдшкодуваннrl шкоди, завданоi ка,rirцвом,ушкодженн,Iм здоров'я або смерrгю, та вимоги кредrrторiв, забезпеченi заставою'чи iншим способом;- У ДРУry ЧеРry ЗаДОВОАЬItЯЮТЬСЯ ВИМОГИ ПРаЦiВНИКiВ, пов'язанi з трудовими вiдносинами, tавтора про п^ату за використаннrI резуАьтату йотrс ibezrer<гyarrbHoi, творчоi дiяльностi;- у третю черry задовольняються вимоги щодо податкiв, зборiв lоОо"Й""Ъ"rо п.rrатежiв);- у четверч/ черry заловольнrIються Bci iHlлi вимоги.

черги. 
Вимоги однiеi черги заловоАьн,Iються пропорцiйно cyMi вимог, що належить кожному кредито
15.2. У разi вiдмови лiквiдатIiйноi KoMicii у за,цоволенi вимог кредитора або 5жrа,rенrrя вiд ix роКРеЛИТОР Мае ПРаЕО ДО ЗаТВеРДЖеНrrЯ zriкв!датт,iйного бапансу,Iоr"р"*r" звернутися до суду l..roao]аiКВiДаТI'ifiЦ.i KoMicii, За РjШеНr*ЯМ СУДУ вимоги кредитора ,o"q"ri оу." з"дЁ"оrrе"i 

". р*..уr.ок майrзалишltлося пiсая пiквiдацii Товаристваi
15,3, Вимоги кредитора, заявленi.пiсzrя сrrаиву строку, встановленого itiквiдатliйноi комiсiеюпред'явленЕt I, заловолЬнrIютьсЯ з майна Товариства, ;"; ;;;йовуеться, що залишилося пiсля задов(вимог кредиторiв, заlIвлени)( своечасно.
15.4. Вимоги кредиторiв, якi не визнанi пiквiдацiйною комiсiею, якщо кредитор у мiсячнийпiсlя одерЖаяня повiдОмАення про повнУ 

"оо """.*о"fй;;;; у визнаннi його вймог не звертався до



позовом, вимоги, у

Пiдпис уrасникiв

судУ
що zriквiдуеться, вв€u}каJоться погаIценими.

MicTo Черкаси, YKpaiHa, дев'ятнадцятого вересня двi тисячi сiмнадцятого року,

Я, Плаха I.C., приватний HoTapiyc Черкаського районного нотарiа-пьного округу,

засвiдчlто справжнiсЪь пiдпису 
-йомотюкд сЕргш олЕксдндровичд,

.:

куБйнсъкdi жднни вIкторIвни, який зроблено у моiй присутностi,

особу момотюкА сЕрпя о;rвксАндровичА, кудр?fi c"}5oi *1ч_1
вIкторIВНИ, який (яка) пiдписав(ла) документ, встановлено, йо|о (if) лiезлатнiсть

э

вимог ст.З 1

а також вимоги,
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