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Цей Статут встановлює правові основи здійснення господарської діяльності 
суб'єкта господарювання -  ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
«ЧЕРНІГІВСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ НАВЧАЛЬНО-КУРСОВИЙ КОМБІНАТ» (далі за 

' текстом - Товариство) та визначає правові, господарські, фінансові та інші питання 
взаємовідносин між Учасниками цього Товариства, між Учасниками та самим 
Товариством, а також між ними та трудовим колективом Товариства.

Цей Статут є установчим документом Товариства.

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1 .Товариство створено відповідно до рішення Загальних зборів Учасників 
протокол № 1 від 05 березня 2018 року.

Товариство перейменовано рішенням Загальних зборів Учасників з 
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДЖІ-ТІ-СКУЛ» в 
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЧЕРНІГІВСЬКИЙ 
НАВЧАЛЬНО-КУРСОВИЙ КОМБІНАТ» протокол № 3 від 05 липня 2019 року.

Товариство є правонаступником всіх прав та обов’язків ТОВАРИСТВА З 
ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДЖІ-ТІ СКУЛ».

1.2. У зв'язку з орендою цілісного майнового комплексу комунального
підприємства «Чернігівський обласний навчально-курсовий комбінат» Чернігівської 
обласної ради, рішенням Засновника (Учасника) Товариства від 03 вересня 2019 року 
№ 1 КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ЧЕРНІГІВСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ
НАВЧАЛЬНО-КУРСОВИЙ КОМБІНАТ» ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ (код 
СДРПОУ 03363447) приєднано до ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЧЕРНІГІВСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ІІАВЧАЛЬНО-КУРСОВИЙ 
КОМБІНАТ» (код СДРПОУ 41984324).

Товариство є правонаступником всіх прав та обов’язків КОМУНАЛЬНОГО 
ПІДПРИЄМСТВА «ЧЕРНІГІВСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ НАВЧАЛЬНО-КУРСОВИЙ 
КОМБІНАТ» ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ.

1.3. Товариство при здійсненні своєї господарської діяльності керується 
Конституцією України, Господарським та Цивільним Кодексами України, Законом 
України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю», іншими 
нормативно-правовими актами.

Товариство здійснює свою діяльність у межах встановленого правового 
господарського порядку, додержуючись вимог законодавства України.

1.4. Повне найменування Товариства:
• українською мовою: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«ЧЕРНІГІВСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ПАВ ЧАЛЬ! Ю-КУРСОВИЙ КОМБІНАТ»;
1.5. Скорочене найменування Товариства:

• українською мовою: ТОВ «ЧОНКК».
1.6. Юридична адреса Товариства: 14000. Чернігівська область, м. Чернігів, 

проспект 1 Іеремоги. 33.
1.7. Товариство створене на невизначениіі строк.

2. ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС ТОВАРИСТВА, ЙОГО ПРАВА

2.1 .Товариство є юридичною особою, має самос 
(і)оточиий) банківський рахунок, а також має право 
рахунки.

, 2.2Товариство вважається створеним як юри 
реєстрації згідно чинного законодавства України.

розрахунковий 
інші банківські

ого державної
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2.3. Товариство для досягнення мети своєї діяльності має прав-; вш .вого імені 
набувати та здійснювати майнові та особисті немайнові права, нести обов'язки, 
б\ти позивачем та відповідачем в судах різної юрисдикції.

2.4. Товариство є власником майна, переданого йому Засновником Товариства 
у власність як вклад до статутного (складеного) капіталу, одержаних доходів, іншого

4 майна, набутого на підставах, що не заборонені чинним законодавством України. 
Товариство здійснює у відповідності з чинним законодавством України володіння, 
користування та розпорядження майном, що належить йому на праві власності.

2.5. Товариство самостійно відповідає за своїми зобов'язаннями всім належним 
йому майном. Товариство не відповідає за зобов'язаннями своїх Учасників, а також не 
відповідає за зобов'язаннями держави.

2.6. Учасники Товариства не відповідають за зобов'язаннями Товариства. 
Учасники Товариства, які не повністю внесли вклади, несуть солідарну 
відповідальність за його зобов’язаннями у межах вартості невнесеної частини вкладу 
кожного з Учасників.

Держава не відповідає за зобов'язаннями Товариства.
2.7. Товариство може створювати дочірні підприємства (господарські товариства) 

з правами юридичної особи, а також філії та представництва па території України 
та за її межами з дотриманням вимог, встановлених чинним законодавством України 
і законодавством відповідної іноземної держави.

Правове положення господарських товариств, що є залежними від Товариства, 
визначається чинним законодавством України.

2.8. Філії та представництва Товариства є відокремленими підрозділами 
Товариства. що розташовані поза його місцезнаходженням. Створення філій та 
відкриття представництв Товариства здійснюється згідно з вимогами чинного 
законодавства України чи держави, на території якої вони засновуються. Філії та 
представництва не є юридичними особами і діють на підставі затвердженого 
Товариством положення.

Керівники філій та представництв призначаються Товариством і діють на підставі 
виданої Товариством довіреності.

2.9. Товариство наділяє свої філії та представництва майном.
2.10. Філії та представництва Товариства здійснюють діяльність від імені 

Товариства.
Відповідальність за діяльність своїх філій/представництв несе Товариство.
2.11. Дочірні підприємства (господарські товариства) є самостійними юридичними 

особами, вони не відповідають по боргам Товариства, а Товариство відповідає 
за зобов'язаннями дочірніх підприємств лише у випадках і в межах, встановлених 
чинним законодавством України.

2.12. Товариство самостійно планує свою господарську і іншу діяльність, а також 
соціальний розвиток його колективу. При цьому Товариство керується положеннями 
чинного законодавства України, а також рішеннями його органів, прийнятих в межах 
їх компетенції.

2.13. Товариство має право: вчиняти будь-які гіравочини (договори, контракти),
що не суперечать чинному законодавству України, в тому числі договори купівлі- 
продажу, міни (бартеру), підряду, оренди, схову, доручення, застави, тощо; випускати, 
реалізовувати та купувати цінні папери; страхувати власне майно; на підставі 
довіреностей здійснювати представництво інтересів юридичних та фізичних осіб, як 
українських, так і іноземних; користуватися на договірній основі банківськими 
кредитами та надавати банку право використовувати свої вільни^рааь&ві кошти, 
отримувати позику від своїх учасників та інших фізичних тал^^& ш ^ж ^Ьсіб у 
встановленому чинним законодавством України порядку, надават4уі,і иНі* і вдкам
та Учасникам в порядку, передбаченому чинним законодавство.хіт'доа ІЛІМІИІ .
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2.14. Товариство може здійснювати зовнішньоекономічну діяльність в порядку, 
встановленому чинним законодавством України. Для здійснення зовнішньоекономічної 
діяльності Товариство має право: відкривати валютні рахунки в банківських установах, 
укладати зовнішньоекономічні контракти з іноземними юридичними особами і 
здійснювати операції, що пов'язані з використанням іноземної валюти, засновувати

'підприємства з іноземними інвестиціями, а також брати участь у їх діяльності, 
здійснювати інші операції в процесі зовнішньоекономічної діяльності.

2.15. Товариство самостійно встановлює (визначає) ціни та тарифи на свої послуги, 
окрім випадків, передбачених чинним законодавством України.

2.16. Товариство може на добровільних засадах об'єднуватися в об'єднання 
підприємств з дотриманням вимог чинного законодавства України.

2.17. Товариство може брати участь у діяльності та/чи співпрацювати в іншій
формі з українськими, іноземними та міжнародними юридичними особами.

2.18. Товариство має право приймати на роботу українських та іноземних
спеціалістів на умовах трудових договорів (контрактів) з дотриманням вимог
чинного законодавства України.

Товариство може залучати для виконання робіт (надання послуг) фахівців, 
в тому числі і іноземних, на підставі договору підряду, доручення та інших договорів 
з оплатою за домовленістю сторін.

2.19. Товариство може здійснювати кооперацію з іншими українськими та
іноземними юридичними особами, в тому числі здійснювати спільну діяльність без 
створення юридичної особи шляхом об'єднання їх активів та іншого майна для 
досягнення не заборонених чинним законодавством України цілей та
мети діяльності Товариства.

2.20. Товариство має і інші права, передбачені чинним законодавством України, 
а також може здійснювати і інші дії. що не суперечать чинному законодавству України.

2.21. В своїй діяльності Товариство зобов'язане дотримуватися вимог чинного 
законодавства України, а при веденні справ за кордоном чинного законодавства 
відповідної держави.

2.22. Товариство має право на недоторканність його ділової репутації, на 
таємницю кореспонденції, на інформацію та інші особисті немайнові права, які можуть 
йому належати.

Особисті немайнові права Товариства захищаються відповідно до чинного 
законодавства.

3. ЗАСНОВНИКИ ТА УЧАСНИКИ ТОВАРИСТВА

3.1.Засновниками Товариства (Учасниками) є:
• громадянин України - Мельник Олександр Миколайович, реєстраційний номер 

облікової картки платника податків 2324412854
• громадянка України - Рощинська Ірина Іванівна, реєстраційний номер облікової 

картки платника податків 2820305764
• громадянка України - Горлам Вікторія Василівна, реєстраційний номер облікової 

картки платника податків 2993806589
• громадянин України - Придаток Сергій Іванович, реєстраційний номер облікової 

картки платника податків 2690815897
• громадянка України - Ювченко Людмила Миколаївна, реєстраційний номер 

облікової картки платника податків 2677803308
• громадянин України - Богуш Анатолій О л е к с а н д р о в и ч . и и  номер 

облікової картки платника податків 2129319213
• громадянин України - Жарницький Євген Яковий, /зеєсхшійіц номер

облікової картки платника податків 210131 —
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• громадянин України - Тимченко Василь Петрович реєстраційний номер 
облікової картки платника податків 2641507673.

3.2.До складу Товариства за рішенням Загальних зборів Учасників можуть бути 
прийняті інші суб'єкти господарювання та інші учасники господарських відносин, а 
також громадяни, які не є суб'єктами господарювання. При цьому визначається порядок 
і розмір внесення вступниками вкладів до Статутного капіталу Товариства.

4. МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА

4.1.Основною метою діяльності Товариства є отримання прибутку в процесі 
надання послуг у сфері професійно-технічної освіти (підготовка, перепідготовка 
підвищення кваліфікації робітничих кадрів з ліцензованих професій, повторна 
перевірка знань робітників, які задіяні на роботах з підвищеною небезпекою) в межах 
ліцензованих обсягів та навчання у сфері охорони праці, а також одержання прибутку 
від своєї діяльності за договорами з юридичними та фізичними особами.

4.2. Основними повноваженнями і напрямами діяльності Товариства є:
- здійснення професійно-технічного навчання, перепідготовки та підвищення 

кваліфікації працюючих робітників та незайнятого населення;
- підвищення кваліфікації робітників відповідно до вимог наукового, культурного, 

технічного прогресу і ринкової економіки;
- навчання робітників іншим (суміжним) професіям;
- забезпечення заходів з охорони прані та безпеки життєдіяльності слухачів, 

працівників:
- навчання різних категорій працівників на курсах цільового призначення з 

питань охорони праці, безпечної експлуатації обладнання, нової техніки, прогресивних 
технологій, нових методів господарювання в умовах ринкової економіки;

- методична допомога підприємствам та організаціям у здійсненні професійно- 
орієнтаційної роботи та організації навчання робітничих кадрів безпосередньо на 
виробництві, а також надання платних послуг згідно з вимогами законодавства 
України;

- забезпечення безпечних умов навчання і праці слухачів, педагогічних та інших 
працівників Підприємства;

- організація навчально-виховного процесу, вибір форм та методів навчання;
- навчально-виробнича, навчально-виховна, навчально-методична, фінансово- 

господарська та виробничо-комерційна діяльність;
- розробка робочих навчальних планів з професій і робочих навчальних програм з 

навчальних предметів па основі типових навчальних планів і типових навчальних 
програм, визначення регіонального компоненту змісту професійно-технічної освіти, які 
затверджуються в установленому порядку:

- розробка правил прийому слухачів на основі типових правил прийому;
- формування планів прийому слухачів з урахуванням регіонального замовлення, 

потреб ринку праці та потреб громадян у професійно-технічній освіті і замовлень 
підприємств, установ та організацій;

- атестація педагогічних працівників;
- організація підвищення кваліфікації та стажування педагогічних працівників на 

підприємствах, в установах, організаціях;
- матеріально-технічне забезпечення навчально-виробничого процесу;
- забезпечення якості професійного навчання та виховання слу
- видача документів про освіту встановленого зразка;
- здійснення будівництва, реконструкції, а також капіта^н^гіУ'рйМб зновних 

фондів, забезпечення своєчасного освоєння нових навчально^іробдийіОІі достей;
- надання інших допоміжних комерційних послуг, н. в.
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- інші види освіти, н. в. і. у.:
- надання інших інформаційних послуг, н. в. і. у.;
- надання в оренду автотранспортних засобів.
- надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна;
-надання будівель, упоряджених або неупоряджених квартир чи апартаментів для

1 довготермінового використання зазвичай на умовах щомісячної або річної оплати;
-надання в оренду та управління власним або орендованим нерухомим майном; 
- прання та хімічне чищення текстильних і хутряних виробів;

- надання послуг із прання, хімічного чищення, прасування тощо всіх видів одягу 
(у т.ч. хутряного) та текстильних виробів, які здійснюються із використанням 
механічного устаткованая, вручну або в пральнях-автоматах як для населення, гак і для 
промислових або торговельних підприємств;

- збирання білизни для прання в пральні та доставку білизни після прання;
- чищення драгіірувань і килимів, а також фіранок і штор у приміщеннях чи у 

клієнтів;
-діяльність пралень із забезпечення клієнтів білизною, робочим форменим одягом 

і супутніми виробами;
- послуги з постачання підгузків;
- інша діяльність у сфері охорони здоров'я;
- інші види роздрібної торгівлі в неспеціалізоваиих магазинах.

4.3. Товариство надає платні освітні та інші послуги, що пов'язані з його 
основною статутною діяльністю, у тому числі за видами економічної діяльності згідно з 
Національним класифікатором України ДК 009:2010 «Класифікація видів економічної 
діяльності».

4.4. Товариство має право здійснювати інші види господарської діяльності, що не 
заборонені законодавством України.

Види діяльності, що ліцензуються, здійснюються після отримання відповідної 
ліцензії.

5. СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ ТОВАРИСТВА

5.1. Розмір Статутного капіталу Товариства становить 100 грн. 00 коп. (сто 
гривень 00 коп.) та складається з номінальної вартості часток його Учасників, 
виражених у національній валюті України.

5.2. Учасники Товариства:
громадянин України - Мельник Олександр Миколайович, реєстраційний номер 
облікової картки платника податків 2324412854, у Статутному капіталі Товариства 
становить 4,00 гри. (чотири) гривні, що відповідає 4 % (чотирьом відсотків) розміру 
Статутного капіталу.
громадянка України - Рощинська Ірина Іванівна, реєстраційний номер облікової картки 
платника податків 2820305764, у Статутному капіталі Товариства становить 4,00 грн. 
(чотири) гривні, що відповідає 4 % (чотирьом відсотків) розміру Статутного капіталу, 
громадянка України - Горлач Вікторія Василівна, реєстраційний номер облікової 
картки платника податків 2993806589. у Статутному капіталі Гоиариства становить
4.00 грн. (чотири) гривні, що відповідає 4 % (чотирьом відсотків) розміру Статутного 
капіталу.
громадянин України - Придаток Сергій Іванович, реєстраційний номер облікової 
картки платника податків 2690815897. місце у Статуті і олі\ч ̂ капітал і Товариства 
становить 4,00 грн. (чотири) гривні, що відповідає 4 %,^^5^Ш «ед%сотків) розміру 
Статутного капіталу.
громадянка України - ІОвчеико Людмила Миколаївн ер облікової
картки платника податків 2677803308. у Статутним іа становить
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4.00 грн. (чотири) гривні, що відповідає 4 % (чотирьом відсотків! розміру Статутного 
капіталу.
громадянин України - Богуш Анатолій Олександрович, реєстраційний номер облікової 
картки платника податків 2129319213, у Статутному капіталі Товариства становить
5.00 грн. (п’ять ) гривень, що відповідає 5 % (п’яти відсоткам) розміру Статутного 
капіталу.
громадянин України - Жарницький Євген Якович, реєстраційний номер облікової 
картки платника податків 2101315839 у Статутному капіталі Товариства становить
23.00 грн. (двадцять три) гривні, що відповідає 23 % (двадцяти трьом відсоткам) 
розміру Статутного капіталу.
громадянин України - Тимчепко Василь Петрович реєстраційний номер облікової 
картки платника податків 2641507673) у Статутному капіталі Товариства становить
52.00 грн. (п’ятдесят дві) гривні, що відповідає 52 % (п'ятдесят двом відсоткам) розміру 
Статутного капіталу.

5.3. При створенні Товариства, збільшенні Статутного капіталу Товариства за 
рахунок додаткових вклад в частка у Статутному капіталі Товариства оплачується 
шляхом внесення вкладу. Вкладом можуть бути гроші, цінні папери, майнові права, 
інше майно, якщо інше не встановлено законом. Вклад у не грошовій формі повинен 
мати грошову оцінку.

5.4. Товариство після внесення всіма Учасниками своїх вкладів у повному обсязі і 
за умови, що воно не володіє часткою у власному Статутному капіталі, може 
збільшувати Статутний капітал:

- за рахунок нерозподіленого прибутку без додаткових вкладів;
- за рахунок додаткових вкладів Учасників та/або третіх осіб.
5.5. Збільшення Статутного капіталу за рахунок нерозподіленого прибутку 

здійснюється па підставі рішення Загальних зборів Учасників, яке містить, в тому 
числі, але не виключно:

1) затвердження результатів діяльності Товариства за рік, у якому отримано 
прибуток, який є джерелом збільшення Статутного капіталу (якщо вони не були 
затверджені);

2) розподіл прибутку Товариства та визначення частини прибутку, що 
направляється на збільшення Статутного капіталу;

3) збільшення Статутного капіталу Товариства шляхом підвищення номінальної 
вартості часток за рахунок спрямування до Статутного капіталу прибутку (його 
частини);

4) визначення розмірів (номінальної вартості) часток Учасників Товариства у 
Статутному капіталі з урахуванням збільшення.

У разі збільшення Статутного капіталу за рахунок нерозподіленого прибутку 
Товариства без залучення додаткових вкладів склад Учасників Товариства та 
співвідношення розмірів їхніх часток у Стату тному капіталі не змінюються.

5.6. Збільшення Статутного капіталу за рахунок додаткових вкладів здійснюється 
в ід 11 о в і дн о до н н ж ч е в и кладеного:

У рішенні Загальних зборів Учасників про залучення додаткових вкладів 
визначаються загальна сума збільшення Статутного капіталу Товариства, коефіцієнт 
відношення суми збільшення до розміру частки кожного Учасника у Статутному 
капіталі та запланований розмір Статутного капіталу.

Одностайним рішенням Загальних зборів Учасників, в яких взяли участь всі 
Учасники Товариства, може встановлюватися право лише певних Учасників вносити 
додаткові вклади.

Внесення додаткових вкладів здійси іетіми особами
(якщо рішенням Загальних зборів У часи кладів третіми
особами) одночасно. При цьому Учасник: ва на внесення
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вкладів і можуть вносити вклади без дотримання пропорцій часток у Статутному 
капіталі.

Додаткові вклади вносяться протягом строку, встановленого рішенням Загальних 
зборів Учасників, але не більше ніж протягом одного року з дня прийняття рішення про 
залучення додаткових вкладів.

Протягом одного місяця з дати спливу строку для внесення додаткових вкладів 
Загальні збори Учасників Товариства приймають рішення про:

1) затвердження результатів внесення додаткових вкладів учасниками 
Товариства га/або третіми особами;

2) затвердження розмірів часток Учасників Товариства та їх номінальної 
вартості з урахуванням фактично внесених ними додаткових вкладів;

3) затвердження збільшеного розміру Статутного капіталу Товариства.
5.7. Товариство має право зменшити свій Статутний капітал. У разі зменшення 

номінальної вартості часток усіх Учасників Товариства співвідношення номінальної 
вартості їхніх часток повинно зберігатися незмінним. Після прийняття рішення про 
зменшення Статутного капіталу Товариства його виконавчий органи повідомляє про це 
креди торів Товариства відповідно до закону.

6. УЧАСНИКИ ТОВАРИСТВА

6.1 Учасники Товариства мають право:
• брати участь в управлінні Товариством у порядку, передбаченому законом та 

цим Статутом, обирати та бути обраним до органів Товариства;
• бути присутнім на засіданнях будь-якого колегіального органу Товариства;
• отримувати інформацію про господарську діяльність Товариства;
• браги участь у розподілі прибутку Товариства;
• отримати у разі ліквідації Товариства частину майна, що залишилася після 

розрахунків з кредиторами, або його вартість;
• вийти з Товариства відповідно до законодавства та цього Статуту.
Учасники мають також інші права, передбачені чинним законодавством України 

та цим Статутом.
6.2. Учасники Товариства зобов'язані:
• дотримуватися вимог цього Статуту, внутрішніх документів Товариства, 

затверджених Загальними зборами Учасників;
• виконувати рішенням Загальних зборів Учасників Товариства;
• виконувати свої зобов’язання перед Товариством, у тому числі пов'язані з 

майновою участю;
• не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про 

діяльність Товариства;
• викопувати інші обов'язки, що передбачені законодавством України га/або цим 

Статутом Товариства.
6.3. Учасник Товариства мас право вийти з нього. Учасник вважається таким, що 

вийшов з Товариства з дня державної реєстрації його виходу. Товариство зобов’язано 
протягом одного року з дня. коли воно дізналося чи мало дізнатися про вихід Учасника, 
виплатити такому колишньому Учаснику вартість його частки.

Вихід учасника з Товариства, внаслідок якого у Товаристві не залишиться 
жодного учасника, забороняється.

6.4. Учасник Товариства, частка якого \ Статутному капіталі Товщаючт.становить 
менше 50 відсотків, може впити з Іовариства у оудь-якии ^давгЗЗІ^З^днкінших 
Учасників.

6.5. Учасник Товариства, частка якого у Статутному каті ід і рить
50 або більше відсотків, може вийти з Товариства за згодою іщ
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\Для отримання такої згоди Учасник, який має намір вийти з Товариства, пода 
Товариству заяву про вихід, а саме: вручає або надсилає Товариств) в особі його 
виконавчого органу примірник заяви про вихід з Товариства.

Виконавчий орган Товариства не пізніше наступного робочого дня після 
одержання від Учасника заяви про вихід зобов'язаний надіслати рекомендованими 

4 листами або вручити особисто під підпис Учасникам Товариства її копії із супровідним 
листом, в якому має бути зазначена дата одержання заяви Учасника про вихід з 
Товариства.

Учасники приймають рішення щодо надання згоди на вихід Учасника з 
Товариства і надсилають чи вручають Товариству свої згоди чи незгоди протягом 
одного місяця з дня подання Учасником Товариству заяви про вихід. Для цілей 
обчислення цього строку днем подання заяви Учасником заяви про вихід є дата 
одержання Товариством заяви Учасника про вихід з Товариства. Учасник, який має 
намір вийти з Товариства, документ про згоду чи незгоду не надає.

Днем подання Учасником документу про згоду або незгоду на вихід іншого 
Учасника з Товариства є день його отримання Товариством.

Виконавчий орган Товариства не пізніше наступного робочого дня після 
одержання документу про згоду чи незгоду від останнього Учасника Товариства вручає 
Учаснику, який має намір вийти з Товариства, оригінали всіх одержаних від інших 
Учасників документів про їх згоду чи незгоду на його вихід з Товариства. Одночасно з 
цим виконавчий орган Товариства вручає Учаснику Товариства довідку, скріплену 
підписом уповноваженої особи та відбитком печатки Товариства (якщо Товариство 
використовує печатку), в якій повинна міститися інформація про те, в яку дату 
Товариство одержало документ про згоду чи незгоду від останнього Учасника. Копії, 
документів, поданих Учасниками про згоду чи незгоду на вихід іншого Учасника з 
Товариства, залишаються у справах Товариства;

Учасник може вийти з Товариства протягом одного місяця з дня надання 
передбаченої цим пунктом Статуту згоди останнім Учасником, якщо менший розумний 
строк не визначений такою згодою.

6.6.Для цілей розрахунку Товариства з колишнім Учасником, який вийшов з 
Товариства, вартість частки такого Учасника визначається виходячи з ринкової 
вартості сукупності всіх часток Учасників Товариства пропорційно до розміру частки 
такого Учасника. Товариство виплачує Учаснику, який вийшов з Товариства, вартість 
його частки або передає майно лише пропорційно до розміру оплаченої частини частки 
такого Учасника. Товариство зобов'язане надавати Учаснику, який вийшов з 
Товариства, його представнику доступ до документів фінансової звітності, інших 
документів, необхідних для визначення вартості його частки.

6.7.3а погодженням Учасника Товариства, який вийшов, та Товариства 
зобов'язання зі сплати грошових коштів може бути замінено зобов'язанням із передачі 
іншого майна.

За погодженням Учасника Товариства, який вийшов, та Товариства вартість 
майна, яке підлягає передачі Учаснику, який вийшов, визначається за вартістю активу 
за даними бухгалтерського обліку Товариства. Якщо Товариство та Учасник, який 
вийшов, не досягли такої згоди, для визначення вартості цього майна залучається 
суб'єкт оціночної діяльності.

Передбачені цим пунктом Статуту погодження від імені Товариства надає 
Наглядова рада, а якщо вона не створена, то Загальні збори Учасників Товариства.

6.8.Учасник може бути виключений з Товариства за рішенням Загальних зборів

9
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6.9.Учасник Товариства має право відчужити свою частку (частину частки) у 
Статутному капіталі Товариства оплатно або безоплатно іншим Учасникам Товариства 
або третім особам.

Учасник Товариства має право відчужити свою частку (частину частки) у 
Статутному капіталі лише в тій частині, в якій вона є оплаченою.
' 6.10.Учасник Товариства має переважне право на придбання частки (частини

частки) іншого Учасника Товариства, що продається третій особі.
Якщо кілька Учасників Товариства скористаються своїм переважним правом, 

вони придбавають частку (частину частки) пропорційно до розміру належних їм часток 
у Статутному капіталі Товариства.

6.11.Учасник Товариства, який мас намір продати свою частку (частину частки) 
третій особі, зобов’язаний письмово повідомити про це інших Учасників Товариства та 
поінформувати про ціну та розмір частки, що відчужується, інші умови такого 
продажу. Якщо жоден з Учасників Товариства протягом ЗО днів з дати отримання 
повідомлення про намір Учасника продати частку (частину частки) не повідомив 
письмово Учасника, який продає частку (частину частки), про намір скористатися своїм 
переважним правом, вважається, що такий Учасник Товариства надав свою згоду на 31 
день з дати отримання повідомлення, і така частка (частина частки) може бути 
відчужена третій особі на умовах, які були повідомлені Учасникам Товариства.

б. 12.Якщо Учасник Товариства, який мас намір продати свою частку (частину 
частки) третій особі, отримав від іншого Учасника письмову заяву про намір 
скористатися своїм переважним правом, такі Учасники зобов'язані протягом одного 
місяця укласти договір купівлі-продажу пропонованої до продажу частки (частини 
частки).

У разі ухилення продавця від укладення договору купівлі-продажу покупець мас' 
право звернутися до суду із позовом про визнання договору купівлі-продажу частки (її 
частини) укладеним на запропонованих продавцем умовах.

У разі ухилення покупця від укладення договору купівлі-продажу продавець мас: 
право реалізувати свою частку третій особі на раніше повідомлених Учасникам 
Товариства умовах.

6.13. Учасник Товариства має право вимагати в судовому порядку переведення на 
себе прав і обов'язків покупця частки (частини частки), якщо переважне право такого 
Учасника Товариства є порушеним.

6.14. Якщо продаж частки (частини частки) у Статутному капіталі Товариства 
здійснюється на аукціоні (публічних торгах) відповідно до закону, переважне право 
Учасника Товариства не застосовується.

7. ФОНДИ, ВІДШКОДУВАННЯ ШИТК1В, ВИПЛАТА ДИВІДЕНДІВ
У Ч АСИ И К А М ТОВАР ИСТ В А

7.1. У Товаристві створюються Резервний (страховий) фонд. Резервний 
(страховий) фонд формується у розмірі 25% Статутного капіталу Товариства. Розмір 
щорічних відрахувань до Резервного (страхового) фонду становить 5% суми прибутку 
Товариства до досягнення ним встановленого розміру.

7.2. Збитки, що можуть виникнути в процесі діяльності Товариства, покриваються 
за рахунок Резервного фонду, а у випадку нестачі коштів цього фонду - за рахунок 
інших коштів, що належать Товариству. Якщо вказаних коштів виявиться недостатньо, 
збитки покриваються за рахунок реалізації майна Товариства.

Крім цього, кошти Резервного фонду можуть витрача: 
фінансування найбільш ризикованих програм, виплату (в окрем, 
неустойокд;а інших непередбачених витрат Товариства.

7.3: В Товаристві за рішенням його Учасників можуть 6}

часткове 
рафів,

0



ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «41

7.4. Прибуток Товариства утворюється з надходжень від господарської діяльності 
після покриття матеріальних та прирівняних до них витрат і витрат на оплату праці. З 
економічного прибутку Товариства сплачуються відсотки по кредитах банків та по 
облігаціях. Прибуток, одержаний після зазначених розрахунків, залишається у 
розпорядженні Товариства, яке визначає напрями його використання. Вказаний

'прибуток за рішенням Загальних зборів Учасників може бути розподілений між його 
Учасниками (пропорційно розмірам часток в Статутному капітаїі) або використаний 
іншим чином відповідно до мети та предмету діяльності Товариства.

7.5. За підсумками року, невикористаний прибуток відповідно до рішення 
Загальних зборів Учасників направляється на формування фондів (за необхідністю) та 
на виплату дивідендів Учасникам.

7.6. Виплата дивідендів здійснюється за рахунок чистого прибутку Товариства 
особам, які були Учасниками Товариства на день прийняття рішення про виплату 
дивідендів, пропорційно до розміру їхніх часток.

7.7. Товариство виплачує дивіденди грошовими коштами, якщо інше не 
встановлено одностайним рішенням Загальних зборів Учасників, у яких взяли участь 
всі Учасники Товариства.

Виплата дивідендів здійснюється у строк, що не перевищує шість місяців з дня 
прийняття рішення про їх виплату, якщо інший строк не встановлений рішенням 
Загальних зборів Учасників.

7.8. Товариство не має права приймати рішення про виплату дивідендів або 
виплачувати дивіденди, якщо:

1) Товариство не здійснило розрахунків з Учасниками Товариства у зв’язку із 
припиненням їх участі у Товаристві або з правонаступниками Учасників Товариства 
відповідно до закону;

2) майна Товариства недостатньо для задоволення вимог кредиторів за 
зобов'язаннями, строк виконання яких настав, або буде недостатньо внаслідок 
прийняття рішення про виплату дивідендів чи здійснення виплати.

7.9. Товариство не має права виплачувати дивіденди Учаснику, який повністю або 
частково не вніс свій вклад.

8. МАЙНО ТА ВЛАСНІСТЬ ТОВАРИСТВА

8.1 Майно Товариства становлять виробничі і невиробничі фонди, а також інші 
цінності, вартість яких відображається в його самостійному балансі.

8.2. Джерелами формування майна Товариства є:
• грошові та матеріальні внески Засновників та Учасників Товариства;
• доходи, одержані від реалізації продукції, послуг, інших видів господарської 

діяльності Товариства;
• доходи від цінних паперів Товариства;
• кредити банків та інших кредиторів;
• майно, придбане в інших суб’єктів господарювання, організацій та громадян у

встановленому законодавством порядку;
• інші джерела, не заборонені законодавством України.
8.3. Реалізація майнових прав Товариства здійснюється в порядку, встановленому 

цим Статутом та законодавчими актами України.
8.4. Товариство є власником:
• майна, переданого йому у власність Засновниками і У ч асн іщ ^ я к  внески;
• продукції, виробленої в результаті господарської діяли
• доходів, одержаних від господарської діяльності Товг
• іншого майна, набутого Товариством на підставах, ні
8.5. Ризик випадкової загибелі або пошкодження]

Товариства або передано йому в користування, несе Товарне^
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9. УПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВОМ

9.1 .Органами Товариства г Загашай -збори Учасників. Наглядова рада (у разі 
утворення) та виконавчий орган.

9.2.Загальні збори Учасників є вищим органом Товариства.
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. Кожен Учасник Товариства на Загальних 
зборах Учасників має кількість голосів, пропорційну до розміру його частки у 
Статутному капіталі Товариства.

9.3.Загальні збори Учасників вважаються повноважними, якщо на них присутні 
Учасники (представники Учасників), що володіють у сукупності більш як 60% голосів.

9.4.Загальні збори Учасників Товариства скликаються не менше 2 разів на рік. 
Позачергові збори Учасників скликаються у разі неплатоспроможності Товариства, а 
також в будь-якому випадку, якщо цього потребують інтереси Товариства в цілому, 
зокрема, якщо виникає загроза значного скорочення Статутного капіталу, а також:

1) з ініціативи виконавчого органу Товариства;
2) на вимогу Наглядової ради Товарно ва (у разі її створення);
3) на вимогу Учасника або Учасників Товариства, які на день подання вимоги в 

сукупності володіють 10 або більше відсотками Статут ного капіталу Товариства.
9.5.Загальні збори Учасників Товариства скликаються виконавчим органом 

Товариства шляхом надсилання повідомлення про це кожному Учаснику Товариства.
Виконавчий орган Товариства зобов'язаний повідомити Учасників Товариства не 

менше ніж за ЗО днів до запланованої дати проведення Загальних зборів Учасників. 
Повідомлення надсилається поштовим відправленням з описом вкладення або 
вручається особисто під розписку про одержання Учаснику.

У повідомленні про Загальні збори Учасників зазначаються дата, час, місце 
проведення, порядок денний. Якщо до порядку денного включено питання про 
внесення змін до Статуту Товариства до повідомлення додається проект 
запропонованих змін.

9.6.Орган, який скликає Загальні збори Учасників, приймає рішення про 
включення запропонованих питань до порядку денного Загальних зборів Учасників.

Пропозиції Учасника або Учасників Товариства, які в сукупності володіють 10 
або більше відсотками Статутного капіталу Товариства, підлягають обов'язковому 
включенню до порядку денного Загальних зборів Учасників. У такому разі таке 
питання вважається автоматично включеним до порядку денного Загальних зборів 
Учасників.

9.7.Після надсилання повідомлення, передбаченого пунктом 9.5. цього Статуту, 
забороняється внесення змін до порядку денного Загальних зборів Учасників, крім 
включення нових питань. При цьому, орган, який скликає Загальні збори Учасників, 
зобов’язаний повідомити Учасників Товариства про внесення змін до порядку денного 
не менше ніж за 7 днів до запланованої дати Загальних зборів Учасників в той самий 
спосіб, що встановлений цим Статутом для повідомлення про скликання Загальних 
зборів Учасників.

9.8.3а згодою всіх Учасників Товариства до порядку денного Загальних зборів 
Учасників можуть бути внесені будь-які зміни. У такому 
нього Статуту про заборону на внесення змін до норм,
(вручення) повідомлення про скликання Загальних зб< 
строки і порядок повідомлення Учасників п р о  ЗМІНИ В ПО|

Загальні збори Учасників можуть прийняти рішс; 
дотримання вимог, встановлених цим Статутом та закс 
Загалі,них зборів Учасників та щодо повідомлень, які

разі не застосовуються норми 
тку денного п 
зрів Учасни 
зядку денно 
кия з оудь- 
том щодо 
по в таких
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Учасників взяли участь всі Учасники Товариства та всі вони надали згоду на розглг. 
таких питань.

9.9.Орган, який скликає Загальні збори Учасників, зобов'язаний надати 
Учасникам Товариства можливість ознайомитися з документами та інформацією, 
необхідними для розгляду питань порядку денного на Загальних зборах Учасників.

4 Орган, який скликає Загальні збори Учасників, забезпечує належні умови для 
ознайомлення з такими документами та інформацією за місцезнаходженням Товариства 
у робочий час.

9.10.Загальні збори Учасників проводяться за місцезнаходженням Товариства або 
в іншому місці на території України, визначеному органом, який скликає Загальні 
збори Учасників. Проведення Загальних зборів за межами території України 
допускається лише за одностайною письмовою згодою всіх Учасників Товариства.

9.11.Учасники Товариства беруть участь у Загальних зборах Учасників особисто 
або через своїх представників.

9.12.11а Загальних зборах Учасників ведеться протокол (у разі необхідності), у 
яком>' фіксуються перебіг Загальних зборів Учасників та прийняті рішення. Протокол 
підписує голова Загальних зборів Учасників або інша уповноважена зборами особа. 
Кожен Учасник Товариства, який взяв участь у Загальних зборах Учасників, може 
підписати протокол.

9.13.До компетенції Загальних зборів Учасників належить:
1) визначення основних напрямів діяльності Товариства, затвердження його 

планів та звітів про їх виконання;
2) внесення змін до Статуту Товариства, прийняття рішення про здійснення 

діяльності Товариством на підставі модельного статуту;
3) зміна розміру Статутного капіталу Товариства;
4) затвердження грошової оцінки нєгрошового вкладу Учасника;
5) перерозподіл часток між Учасниками Товариства у випадках, передбачених 

цим Статутом та законом;
6) обрання та припинення повноважень Наглядової ради Товариства (у разі 

створення) або окремих членів Наглядової ради, встановлення розміру винагороди 
членам Наглядової ради Товариства;

7) обрання (призначення) одноосібного виконавчого органу Товариства 
(директора), встановлення йому розміру винагороди га звільнення;

8) визначення форм контролю та нагляду за діяльністю виконавчого органу 
Товариства;

9) створення інших органів Товариства, визначення порядку їх діяльності;
10) прийняття рішення про придбання Товариством частки (частини частки) 

Учасника;
11) затвердження результатів діяльності Товариства, включаючи його дочірні 

підприємства, за рік або інший період;
12) розподіл чистого прибутку Товариства, прийняття рішення про виплату 

дивідендів, визначення порядку покриття збитків;
13) прийняття рішень про виділ, злиття, поділ, приєднання, ліквідацію та 

перетворення Товариства, обрання комісії з припинення (ліквідаційної комісії), 
затвердження порядку припинення Товариства, порядку розподілу між Учасниками 
Товариства у разі його ліквідації майна, що залишилося після задоволення вимог 
кредиторів, затвердження ліквідаційного балансу Товариства;

14) прийняття рішень про створення та 
підприємств, відокремлених підрозділів (філій 
затвердження їх Статутів та Положень;

15) затвердження правил, процедури та інших 
визначення його організаційної структури;

________ і :
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16) винесення рішень про притягнення до майнової відповідальності посадових 
осіб Товариства;

17) встановлення розміру, форми, порядку внесення Учасниками додаткових 
вкладів:

18) виключення Учасника з Товариства;
19) відчуження нерухомого майна Товариства;
20) визначення умов оплати праці посадових осіб Товариства, його дочірніх 

підприємств, філій та представництв;
21) прийняття інших рішень, віднесених законом та цим Статутом до компетенції 

Загальних зборів Учасників.
9.14. Питання, передбачені підпунктами 1. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 

18, 19 пункту 9.13 цього Статуту належать до виключної компетенції Загальних зборів 
Учасників Товариства і не можуть бути передані (віднесені) до компетенції інших 
органів Товариства.

9.15. Рішення Загальних зборів Учасників приймаються відкритим голосуванням.
9.16. Рішення Загальних зборів Учасників приймаються трьома чвертями голосів 

усіх Учасників Товариства, які мають право голосу, з питань:
- внесення змін до Статуту Товариства, прийняття рішення про здійснення 

діяльності Товариством на підставі модельного статуту;
- зміни розміру Статутного капіталу Товариства;
- прийняття рішень про виділ, злиття, поділ, приєднання, ліквідацію та 

перетворення 'Товариства, обрання комісії з припинення (ліквідаційної комісії), 
затвердження порядку припинення 'Товариства, порядку розподілу між Учасниками 
Товариства у разі його ліквідації майна, що залишилося після задоволення вимог 
кредиторів, затвердження ліквідаційного балансу Товариства.

9.17. Рішення Загальних зборів Учасників приймаються приймаються одностайно 
всіма Учасниками Товариства, які мають право голосу, з питань:

- затвердження грошової оцінки негрошового вкладу Учасника;
- перерозподілу часток між Учасниками Товариства у випадках, передбачених цим 

Статутом та законом;
- створення інших органів Товариства, визначення порядку їх діяльності;
- прийняття рішення про придбання Товариством частки (частини частки) 

Учасника.
9.18. Рішення Загальних зборів Учасників з усіх інших питань приймаються 

більшістю голосів усіх Учасників Товариства, які мають право голосу з відповідних 
питань.

9.19. Учасник Товариства може взяти участь у Загальних зборах Учасників шляхом 
надання свого волевиявлення щодо голосування з питань порядку денного у письмовій 
формі (заочне голосування). Справжність підпису Учасника Товариства на такому 
доку м єн гі з ас в і д ч у єт вся н отар і ал ь н о.

Голос Учасника Товариства зараховується до результатів голосування з кожного 
окремого питання, якщо текст документа дозволяє визначити його волю щодо 
безумовного голосування за чи проти відповідного рішення з питання порядку денного. 
Такий документ долучається до протокол)' Загальних зборів Учасників та зберігається 
разом із ним.

9.20. Рішення Загальних зборів Учасників може бути прийнято шляхом опитування. 
Проводити опитування мас право той, хто за Статутом має право скликати Загальні 
збори Учасників Товариства. У цьому разі 
рекомендованим листом з описом вкладення всім 
запит з проектом рішення із запропонованого п 
зазначаються адреса, на яку Учасники Товариства 
прийняті рішення, і строк, протягом якого вони мают

ініціатор 
Учасникам 
итання (і

опитування надсилає 
ідповідн и й 

запиті 
.овідь та
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У разі згоди із запропонованим рішенням Учасник Товариства підписує проект 
рішення та надсилає його ініціатору протягом 10 днів з дня отримання запиту. Згода 
Учасника Товариства з прийнятим рішенням має бути безумовною.

Ініціатор опитування зобов’язаний викласти прийняте рішення в письмовій формі, 
додати до нього копії відповідей усіх Учасників Товариства та надіслати всім Учасникам 
Товариства в порядку, встановленому для надіслання запитів, протягом 10 днів з дати 
завершення строку на прийняття ним відповідей від Учасників Товариства. Ініціатор 
опитування передає виконавчому органу Товариства підписані письмові рішення, 
отримані від Учасників Товариства, що скріплюються, зберігаються разом та набувають 
статусу протоколу. Рішення, прийняте шляхом опитування, також може бути оформлено 
у вигляді єдиного письмового документа, підписаного всіма Учасниками Товариства.

Відповіді, отримані після закінчення встановленого строку, або такі, зміст яких не 
дає змоги встановити волевиявлення Учасника Товариства щодо порушеного ініціатором 
питання, не враховуються під час підрахунку результатів голосування з такого питання.

Рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосували всі Учасники 
Товариства. Датою прийняггя рішення вважається останній день строку, протягом якого 
Учасники мали надіслати свої відповіді ініціатору письмового рішення.

9.21. У Товаристві, що має одного Учасника, рішення з питань, що належать до 
компетенції Загальних зборів Учасників, приймаються таким Учасником Товариства 
одноособово та оформлюються письмовим рішенням такого Учасника.

9.22. Виконавчим органом Товариства, який здійснює керівництво його поточною 
діяльністю є Директор Товариства, який призначається, або обирається вищим органом 
Товариства. Інші посадові особи призначаються на посаду наказами Директора.

9.23. До компетенції Директора відносяться всі питання діяльності Товариства, крім 
тих. які згідно чинного законодавства, цього Статуту, або рішень вищого органу 
Товариства відносяться до компетенції іншого органу Товариства.

Директор Товариства підзвітний Загальним зборам Учасників і Наглядовій раді 
Товариства (у разі утворення) та організовує виконання їхніх рішень.

9.24. Дире ктор Товариства:
• уповноважений керувати поточними справами Товариства;
• організує виконання рішень вищого органу Товариства;
• вправі без доручення здійснювати дії від імені Товариства щодо виробничо- 

господарської діяльності Товариства;
• представляє Товариство в його відносинах з іншими юридичними та фізичними 

особами в Україні та за її межами;
• уповноважений від імені Товариства'вести переговори, здійснювати гіравочини та 

укладати контракти, договори, угоди па суму не більше 250 000,00 гри., виконувати інші 
дії пов’язані з фінансово-господарською діяльністю Товариства крім відчуження 
нерухомого майна Товариства, а також крім укладання кредитних угод та договорів 
застави;

• забезпечує ефективне використання майна та фінансових коштів Товариства, 
додержання достатнього рівня рентабельності;

• приймає рішення про створення разом з іншими українськими та іноземними 
юридичними та фізичними особами на території України та за її кордоном підприємств, 
організацій, товариств з правами юридичної особи та організацій некомерційного
характеру;

• приймає рішення про надання позик (споживчих кредитів) працівникам 
Товариства;

• затверджує штатний розклад, посадові інструкції, ви: 
посадові оклади та тарифні ставки працівників Товариства

• приймає на роботу і звільняє з робот працівників 
заходи заохочення та накладає стягнення:

ітної плати, 

'Є до них
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• підписує від імені Власника колективний договір з трудовим колективом 
Товариства:

• видає строкові та безстрокові доручення, довіреності;
• відкриває в установах банків розрахункові рахунки;
• має право першого підпису фінансових документів Товариства;
• в межах наданих повноважень видає накази та інші розпорядчі документи щодо 

господарської та оперативної діяльності Товариства, які обов'язкові до виконання всіма 
працівниками Товариства;

• приймає рішення щодо інших питань поточної діяльності Товариства.
9.25. Перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства, його дочірніх 

підприємств, філій та представництв здійснюється Наглядовою радою (у разі створення) 
та/або Загальними зборам Учасників Товариства.

За рішенням вищого органу Товариства перевірка фінансово-господарської 
діяльності проводиться аудитором (аудиторською організацією).

Матеріали перевірок надаються витому органу Товариства.

10. КОМПЕТЕНЦІЯ ТА ПОВНОВАЖЕННЯ ОРГ АНІВ ТРУДОВОГО 
КОЛ Е КТI I15 У ГО ВАР И СТ В А

10.1. Трудовий колектив Товариства складають усі громадяни, які своєю працею 
беруть участь у його діяльності на основі трудового договору (контракту, угоди), а також 
інших форм, що регулюють трудові відносини працівника з Товариства.

10.2. Органом самоврядування трудового колективу Товариства є Збори трудового 
колективу Товариства. Збори трудового колективу Товариства скликаються директором 
по мірі необхідності, але не рідше ніж один раз на рік.

10.3. Трудовий колектив Товариства па Зборах:
• розглядає і затверджує проект колективного договору Товариства;
• розглядає і вирішує питання самоврядування трудового колективу;
• визначає і затверджує перелік та порядок надання працівникам підприємства 

соціальних пільг;
• бере участь у матеріальному-і моральному стимулюванні продуктивності праці.
10.4. Кожен член трудового колектив) має у Зборах один голос. Збори є 

правомочними, якщо па них присутні не менш ніж 3/4 членів трудового колективу 
Товариства. Рішення приймаються простою більшістю голосів.

II. ПОСАДОВІ ОСОБИ ТОВАРИСТВА

11.1. Посадовими особами Товариства визнаються директор, його заступники, 
Головний бухгалтер Товариства, Голова Наглядової ради Товариства (у разі створення). 
Обмеження щодо поєднання однією особою зазначених посад встановлюються законом.

11.2. Посадовими особами Товариства не можуть бути особи, службову або іншу 
діяльність яких визнано Конституцією України та законом несумісною з перебуванням 
на цих посадах, а також особи, яким перебування па відповідних посадах заборонено 
рішенням суду.

11.3. Посадові особи відповідають за шкоду, заподіяну ними Товариству, 
відповідно до чинного законодавства України.

11.4. Посадові особи повинні зберігати комерційну таємницю та конфіденційну
інформацію і несуть за її розголог/ісііпя відповідальність^ійтЙЙд&*а^ну чинним 
законодавством України. 7 Д ' /СгсгввТч
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12.1. Товариство зобов’язане здійснювати первинний (оперативний) ті 
бухгалтерський облік результатів своєї роботи, складати статистичну інформацію, а 
також надавати відповідно до вимог закону фінансову звітність та статистичну 
інформацію щодо своєї господарської діяльності, інші дані, визначені законом.

12.2. Перевірки фінансової діяльності Товариства здійснюються державними 
'податковими органами, іншими органами державної влади у межах визначених законом
повноважень, а також Наглядовою радою Товариства (у разі утворення). До перевірки за 
вимогою Учасників може бути залучений незалежний аудитор.

12.3. Достовірність та повнота річного балансу і звітності Товариства у випадках, 
визначених законом, повинні бути підтверджені аудитором (аудиторською 
організацією).

13. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА

13.1. Припинення діяльності Товариства відбувається шляхом його ліквідації або 
реорганізації (злиття, приєднання, поділу, виділення, перетворення) з дотриманням 
вимог антимонопольного законодавства.

13.2. Товариство ліквідується за рішенням Загальних зборів Учасників або за 
рішенням судових органів.

ІЗ.ЗОрган. який прийняв рішення про ліквідацію Товариства, встановлює порядок 
та визначає строки проведення ліквідації, а також строк для подачі претензій 
кредиторами, який не може бути меншим, ніж два місяці а дня оголошення про 
ліквідацію.

13.4. Реорганізація Товариства відбувається за рішенням Загальних зборів 
Учасників. При реорганізації Товариства вся сукупність прав та обов'язків Товариства 
переходить до його правонаступників.

Товариство може бути перетворене в акціонерне товариство чи у виробничий 
кооператив.

14. ЛІКВІДАЦІЙНА КОМІСІЯ ТОВАРИСТВА

14.1. Ліквідація Товариства провадиться ліквідаційною комісією, призначеною 
Загальними зборами Учасників, а у разі припинення діяльності Товариства за рішенням 
суду - ліквідаційною комісією, сформованою відповідно до рішення суду.

14.2. З дня утворення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження по 
управлінню справами Товариства.

Ліквідаційна комісія у триденний строк з моменту її утворення публікує 
інформацію про ліквідацію Товариства у Бюлетні державної реєстрації, а також про 
порядок і строки заяви кредиторами претензій. Явних (відомих) кредиторів ліквідаційна 
комісія повідомляє персонально у письмовій формі у встановлені законом строки.

14.3. Одночасно ліквідаційна комісія вживає необхідних заходів щодо стягнення 
дебіторської заборгованості Товариства та виявлення вимог кредиторів, з письмовим 
повідомленням кожного з них про ліквідацію Товариства.

14.4. Ліквідаційна комісія оцінює наявне майно Товариства і розраховується з 
кредиторами, складає ліквідаційний баланс та подає його Загальним зборам Учасників 
або органу, який призначив ліквідаційну комісію. Достовірність та повнота 
ліквідаційного балансу повинні бути перевірені у встановленому законодавством 
порядку.
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15.2. Черговість та порядок задоволення вимог кредиторів визначаються 
відповідно до закону. При цьому ураховується наступне:

• кошти, що належать Товариству, у тому числі від продажу його майна у разі 
ліквідації, після розрахунків по оплаті праці осіб, які працюють на умовах найму, 
виконання зобов'язань перед бюджетом, банками, власниками облігацій, випущених 
Товариством, та іншими кредиторами розподіляються між учасниками Товариства 
пропорційно їх часткам у Статутному капіталі не пізніше чим у шестимісячний строк 
після опублікування інформації про його ліквідацію;

• майно, передане Товариству його Засновниками або Учасниками у користування, 
повертається у натуральній формі без винагороди;

• у разі виникнення спорів щодо виплати заборгованості Товариства його кошти не 
підлягають розподілу між Учасниками Товариства до вирішення цього спору або до 
одержання кредиторами відповідних гарантій погашення заборгованості.

15.3. Претензії, що не задоволені через відсутність майна Товариства, претензії, які 
не визнані ліквідаційною комісією, якщо їх заявники у місячний строк після одержання 
повідомлення про повне або часткове відхилення претензії не звернуться до суду з 
відповідним позовом, а також претензії, у задоволенні яких за рішенням суду 
кредиторові відмовлено, вважаються погашеними.

16. ЧАС ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА

16.1. Ліквідація Товариства вважається завершеною, а Товариство таким, що 
припинило свою діяльність з дня внесення запису про його ліквідацію до державного 
реєстру.

17. ВНЕСЕННЯ ЗМІН ТА ДОПОВНЕНЬ ДО СТАТУТУ ТОВАРИСТВА

17.1. Зміни та доповнення до цього Статуту вносяться на підставі рішення 
Загальних зборів Учасників Товариства.

17.2. Зміни в Статуті підлягають державній реєстрацій у порядку, що встановлений 
чинним законодавством України.

17.3. Зміни до Статуту Товариства набирають чинності для третіх осіб з дня їх 
державної реєстрації. Товариство та його Учасники не мають права посилатися на 
відсутність державної реєстрації таких змін у відносинах із третіми особами, які діяли з 
\рахуванням цих змін.

18. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

18.1. Якщо окремі положення цього Статуту виявляться недійсними чи вони 
стануть такими, то це не буде-втоптати на інші положення зазначеного Статуту.
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