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1.ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 
1.1. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “___________”, (надалі 
"Товариство''), створено за рішенням його засновників від “_____” ________ ______ року 
відповідно до законодавства України та діє з урахуванням вимог чинній редакції Закону 
України “Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю” від 6 лютого 2018 
року № 2275-VIII.  
1.2.  Товариство створено з дня його державної реєстрації. 
 
2. УЧАСНИКИ ТОВАРИСТВА: 
2.1. ПІБ, громадянин України, паспорт серії_________ №___________, виданий 
_______________ від “___”______р., ідентифікаційний номер _________________, 
місце реєстрації учасника: індекс________, м.________, район_________________, 
вул._________________________, будинок _______, кв. _______. 
2.2. ПІБ, громадянин України, паспорт серії_________ №___________, виданий 
_______________ від “___”______р., ідентифікаційний номер _________________, 
місце реєстрації учасника: індекс________, м.________, район_________________, 
вул._________________________, будинок _______, кв. _______. 
2.3.  Учасником  товариства може бути юридична особа: 
________________________________________________________________________________ 
З. НАЙМЕНУВАННЯ ТА МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ТОВАРИСТВА: 
З.1. Повна назва Товариства, а також організаційно-правова форма: 
Українською мовою: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “________”. 
Російською мовою: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
“__________”. 
Англійською мовою: “_________________” 
3.2.Скорочене найменування Товариства: 
Українською мовою: ТОВ “___________” 
Російською мовою: ООО “____________” 
Англійською мовою: “_________________” 
3.3. Найменування Товариство є комерційним (фірмовим) найменування, яке зареєстроване у 
порядку, встановленому законом. 
З.З. Місцезнаходження Товариства: _______, область_________, місто.________, 
район_________________,проспект ___________, будинок _______, кв. _______. 
3.4. Засоби електронних комунікацій (адреса електронної пошти):  
 
4. МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ 
4.1. Товариство створено з метою одержання прибутку та наступного його розподілу між 
учасниками, створено як господарське товариство.  
4.2. Предметом діяльності Товариства є: 
 - ___________________________________________________________________ 
операції з нерухомим майном, оренда, інжиніринг та надання послуг підприємцям, у тому 
числі: організація будівництва об’єктів нерухомості для продажу чи здавання в оренду; 
купівля та продаж власного нерухомого майна; здавання в оренду власного чи арендованого 
нерухомого майна; діяльність агентств нерухомості; управління нерухомим майном; 
- діяльність готелів та ресторанів, у тому числі: діяльність готелів, надання місць 
молодіжними і гірськими туристичними базами, надання місць кемпінгами, надання інших 
місць для тимчасового проживання; діяльність ресторанів, кафе, барів,  їдалень; послуги з 
постачання готової їжі; 
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- діяльність у сфері інформатизації, у тому числі: консультування з питань інформатизації; 
розроблення стандартного програмного забезпечення; ініш види діяльності у сфері 
розроблення програмного забезпечення; оброблення даних; діяльність, пов’язана з банками 
даних; ремонт і технічне обслуговування та офісної електронно-обчислювальної техніки, 
офісної техніки, електронно-обчислювальної техніки; інша діяльність у сфері інформатизації; 
- оптова торгівля, у тому числі: сільськогосподарською сировиною та живими тваринами,  
оптова торгівля зерном, насінням та кормами для тварин,  квітами та іншими рослинами,  
живими тваринами,  шкурами та шкірою,  необробленим тютюном, фруктами та овочами,  
м’ясом та м’ясопродуктами,  молочними продуктами, яйцями, олією, тваринним маслом та 
жирами,  напоями, тютюновими виробами,  цукром, шоколадними та кондитерськими 
виробами,  кавою, чаєм, какао та прянощами, іншими продуктами харчування; 
неспеціалізована оптова торгівля харчовими продуктами, напоями та тютюновими виробами; 
оптова торгівля текстильними товарами,  одягом, взуттям, хутряними виробами та 
доповненням до одягу,  електропобутовими приладами,  радіотелевізійною апаратурою та 
засобами звуко- та відеозапису, посудом, виробами зі скла, фарфору та кераміки, шпалерами 
та засобами для чищення, парфумерними та косметичними товарами, фармацевтичними 
товарами,  покриттям для підлоги та неелектричними побутовими приладами,  папером, 
картоном, книгами, журналами та канцелярським приладдям, іншими непродовольчими 
товарами споживчого призначення,  паливом,  рудами заліза та кольорових металів, чорними 
та кольоровими металами в первинних формах та напівфабрикатами з них, золотом та 
іншими дорогоцінними металами, деревиною, будівельними матеріалами, санітарно-
технічним обладнанням, залізними виробами, водопровідним та опалювальним 
устаткованням, хімічними продуктами, іншими проміжними продуктами, відходами та 
брухтом,  верстатами,  машинами та устаткованням для добувної промисловості та 
будівництва,  машинами та устаткованням для текстильного, швейного та трикотажного 
виробництва,  комп’ютерами, периферійними пристроями та програмним забезпеченням,  
офісною технікою та устаткованням, електронними компонентами та устаткованням, іншими 
машинами та устаткованням, сільськогосподарською технікою; інші види оптової торгівлі; 
- роздрібна торгівля; ремонт побутових виробів та предметів особистого вжитку, у тому 
числі: роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах з перевагою  продовольчого 
асортименту, в неспеціалізованих магазинах без переваги продовольчого асортименту,  
фруктами та овочами, включаючи картоплю, м’ясом та м’ясними продуктами,  рибою та 
морепродуктами,  хлібом, хлібобулочними та кондитерськими виробами,  алкогольними та 
іншими напоями,  тютюновими виробами,  молоком, молочними продуктами та яйцями, 
іншими продовольчими товарами,  фармацевтичними товарами, медичними та 
ортопедичними товарами,  косметичними та парфумерними товарами,  текстильними та 
галантерейними товарами, одягом,  взуттям та шкіряними виробами,   меблями,  іншими 
товарами для дому,  побутовими електротоварами, радіо- та телеапаратурою,  залізними 
виробами, фарбами та склом,  книгами, газетами та канцелярськими товарами,  офісним та 
комп’ютерним устаткованням,  годинниками та ювелірними виробами, фотографічним, 
оптичним та точним устаткованням,  іншими непродовольчими товарами,  уживаними 
товарами в магазинах, роздрібна торгівля, яка здійснюється фірмами посилкової торгівлі; 
роздрібна торгівля з лотків та на ринках; роздрібна торгівля  поза магазинами; 
- торгівля; ремонт автомобілів, побутових виробів та предметів особистого вжитку, у тому 
числі: торгівля автомобілями; оптова торгівля автомобілями; роздрібна торгівля 
автомобілями; посередництво в торгівлі автомобілями; технічне обслуговування та ремонт 
автомобілів; оптова торгівля автомобільними деталями та приладдям; роздрібна торгівля 
автомобільними деталями та приладдям; посередництво в торгівлі автомобільними деталями 
та приладдям; оптова торгівля мотоциклами; роздрібна торгівля мотоциклами; 
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посередництво в торгівлі мотоциклами; технічне обслуговування та ремонт мотоциклів; 
роздрібна торгівля пальним; 
- посередництво в оптовій торгівлі, у тому числі: посередництво в торгівлі 
сільськогосподарською сировиною, живими тваринами, текстильною сировиною та 
напівфабрикатами,  паливом, рудами, металами та хімічними речовинами,  деревиною та 
будівельними матеріалами,  машинами, промисловим устаткованням, суднами та літаками,  
меблями, побутовими товарами, залізними та іншими металевими виробами,  текстильними 
виробами, одягом, взуттям та шкіряними виробами,  продуктами харчування, напоями та 
тютюновими виробами; посередництво в спеціалізованій торгівлі іншими товарами; 
посередництво в торгівлі товарами широкого асортименту; 
- виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів, у тому числі: виробництво 
м’яса,  м’яса свійської птиці та кролів, м’ясних продуктів,  рибних продуктів; перероблення 
та консервування картоплі; виробництво фруктових та овочевих соків; перероблення та 
консервування овочів та фруктів, не віднесене до інших групувань; виробництво рафінованих 
олії та жирів,  маргарину та аналогічних харчових жирів; перероблення молока та 
виробництво сиру; виробництво морозива,  продуктів борошномельно-круп’яної 
промисловості, крохмалю та крохмальних продуктів,  готових кормів для тварин, що 
утримуються на фермах, готових кормів для домашніх тварин, хліба та хлібобулочних 
виробів,  сухарів, печива, пирогів і тістечок тривалого зберігання, цукру,  какао, шоколаду та 
цукристих кондитерських виробів,  макаронних виробів,  чаю та кави,  прянощів та приправ,  
продуктів дитячого харчування та дієтичних продуктів,  харчових продуктів, не віднесених 
до інших групувань,  етилового спирту із зброджуваних продуктів,  виноградних вин, сидру 
та інших плодово-ягідних вин,  інших напоїв із зброджуваних продуктів, пива, солоду, 
мінеральних вод та інших безалкогольних напоїв, тютюнових виробів; 
- оренда машин та устатковання; прокат побутових виробів і предметів особистого вжитку, у 
тому числі: оренда автомобілів, інших наземних транспортних засобів та устатковання, 
водних транспортних засобів та устатковання, повітряних транспортних засобів та 
устатковання, сільськогосподарських машин та устатковання, будівельних машин та 
устатковання, офісних машин та устатковання, включаючи обчислювальну техніку, інших 
машин та устатковання; прокат побутових виробів та предметів особистого вжитку; 
- сільське господарство, мисливство, лісове господарство, у тому числі: вирощування 
зернових та технічних культур;  овочівництво, декоративне садівництво та  вирощування 
продукції розсадників; вирощування фруктів, ягід, горіхів, культур для виробництва напоїв і 
прянощів; розведення великої рогатої худоби; розведення овець, кіз, коней; розведення 
свиней; розведення птиці; розведення інших тварин;  
- надання послуг у рослинництві і тваринництві; облаштування ландшафту, у тому числі: 
мисливство; 
- лісове господарство та пов’язані з ним послуги, у тому числі: лісівництво, лісове 
господарство; лісівництво та лісозаготівлі; одержування продукції лісового господарства; 
надання послуг у лісовому господарстві; рибальство; надання послуг у рибальстві; 
рибництво; надання послуг у рибництві); 
- добування паливно-енергетичних корисних копалин, у тому числі: добування та збагачення 
кам’яного вугілля; агломерація кам’яного вугілля; добування та збагачення лігніту; 
агломерація лігніту; добування та агломерація торфу; добування сирої нафти та природного 
газу; добування нафти; добування природного газу; добування бітумінозних сланців та 
пісковику; ндання послуг, пов’язаних з добуванням нафти і газу; добування залізних руд; 
добування руд кольорових металів; добування декоративного та будівельного каменю; 
добування вапняку, гіпсу та крейди; добування глинистого сланцю; добування піску та 
гравію;  добування глини та каоліну; добування мінеральної сировини для хімічної 
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промисловості та виробництва добрив; добування та виробництво солі; інші галузі добувної 
промисловості, не віднесені до інших групувань; 
- текстильне виробництво; виробництво одягу, хутра та виробів з хутра, у тому числі:  
прядіння бавовняних волокон; кардне прядіння вовняних волокон; камвольне прядіння 
вовняних волокон; прядіння лляних волокон; прядіння натуральних шовкових, штучних та 
синтетичних волокон; виробництво швацьких ниток; підготовка та прядіння інших 
текстильних волокон; виробництво бавовняних тканин,  вовняних тканин з волокон кардного 
прядіння, вовняних тканин з волокон камвольного прядіння,  шовкових тканин,  інших 
текстильних тканин; оздоблення тканин та текстильних виробів; виробництво готових 
текстильних виробів, крім одягу,  килимів та килимових виробів,  канатів, мотузок, шпагату 
та сіток,  нетканих текстильних матеріалів та виробів з них,  текстильних виробів, не 
віднесених до інших групувань,  трикотажного полотна,  трикотажних панчішно-
шкарпеткових виробів, трикотажних пуловерів, кардиганів та аналогічних виробів, одягу зі 
шкіри,  робочого одягу, верхнього одягу,  спіднього одягу,  іншого одягу та аксесуарів, хутра 
та виробів з хутра,  шкіри, галантерейних та дорожніх виробів зі шкіри та інших матеріалів,  
взуття; 
- оброблення деревини та виробництво виробів з деревини, крім меблів, у тому числі: 
лісопильне та стругальне виробництво; просочування деревини; виробництво фанери, плит 
та панелей, шпону,  дерев’яних будівельних конструкцій та столярних виробів,  дерев’яної 
тари,  інших виробів з деревини,  виробів з корка, соломки та матеріалів для плетіння, 
паперової маси,  паперу та картону,  ґофрованого картону, паперової та картонної тари, 
паперових виробів господарсько-побутового та санітарно-гігієнічного призначення,  
паперових канцелярських виробів,  шпалер,  інших виробів з паперу та картону; 
- видавнича та поліграфічна діяльність, тиражу-вання записаних носіїв інформації, у тому 
числі: видання книг, газет,  журналів та періодичних публікацій,  звукозаписів; інші види 
видавничої діяльності; друкування газет; інша поліграфічна діяльність; брошурувально-
палітурна та оздоблювальна діяльність; виготовлення друкованих форм; надання інших 
послуг у поліграфічній діяльності; тиражування звукозаписів,  відеозаписів,  програмного 
забезпечення; 
- виробництво коксу, продуктів нафтоперероблення, у тому числі: виробництво коксу; 
виробництво продуктів нафтоперероблення; 
- хімічне виробництво, у тому числі: виробництво промислових газів, барвників та пігментів, 
іншої основної неорганічної хімічної продукції,  іншої основної органічної хімічної 
продукції,  добрив та азотних сполук, пластмас у первинних формах,  синтетичного каучуку,  
агрохімічної продукції,  лаків та фарб; 
- фармацевтичне виробництво, у тому числі: виробництво основних фармацевтичних 
продуктів,  фармацевтичних препаратів і матеріалів; 
- виробництво мила та миючих засобів, засобів для чищення та полірування; парфумерних та 
косметичних засобів,  у тому числі: виробництво мила та миючих засобів, засобів для 
чищення та полірування,  парфумерних та косметичних засобів;   
- виробництво іншої хімічної продукції, у тому числі: вибухових речовин,  клею та желатину,  
ефірних олій, фотоматеріалів,  електронних носіїв даних, іншої хімічної продукції для 
промислових цілей, штучних та синтетичних волокон, ґумових шин, покришок та камер,  
протектора ґумових шин та покришок,  інших ґумових виробів, плит, штаби, труб та профілів 
з пластмас,  тари з пластмас,  будівельних виробів з пластмас,  інших виробів з пластмас,  
листового скла; формування та оброблення листового скла; виробництво ємностей зі скла,  
скловолокна; виробництво та оброблення інших скляних виробів; виробництво 
господарських та декоративних керамічних виробів, керамічних санітарно-технічних виробів,  
керамічних електроізоляторів та ізоляційної арматури,  інших технічних керамічних виробів,  
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інших керамічних виробів не для будівництва,  вогнетривких керамічних виробів,  
керамічних плиток та плит,  цегли, черепиці та інших будівельних виробів з випаленої глини,  
цементу, вапна,  гіпсових сумішей,  виробів з бетону для будівництва, виробів з гіпсу для 
будівництва, готових для використання бетонних сумішей,  сухих будівельних сумішей,  
виробів з азбестоцементу та волокнистого цементу,  інших виробів з бетону, гіпсу та цементу; 
оброблення декоративного та будівельного каменю; виробництво абразивних виробів, 
неметалевих мінеральних виробів; 
- металургійне виробництво та виробництво готових металевих виробів,  у тому числі: 
виробництво чавуну, сталі та феросплавів,  труб та фітингів для труб з чавуну,  труб та 
фітингів для труб зі сталі; холодне волочіння; холодний прокат штаби; холодне штампування 
та гнуття; виробництво дроту,  дорогоцінних металів,  алюмінію,  свинцю, цинку та олова, 
міді, інших кольорових металів; лиття чавуну, сталі, легких кольорових металів, інших 
кольорових металів; виробництво будівельних металевих конструкцій, будівельних 
металевих виробів,  металевих резервуарів, цистерн та контейнерів,  радіаторів та котлів 
центрального опалення, парових котлів; кування, пресування, штампування, профілювання; 
порошкова металургія; оброблення та нанесення покриттів на метали; загальні механічні 
операції; виробництво ножових виробів,  інструментів,  замків, бочок та аналогічних 
металевих ємностей, паковань з легких металів, виробів з дроту, кріпильних засобів, 
ланцюгів і пружин,  інших готових металевих виробів; 
- виробництво машин та устатковання, у тому числі: виробництво двигунів та турбін; ремонт 
і технічне обслуговування двигунів та турбін; монтаж двигунів та турбін; виробництво 
насосів, компресорів та гідравлічних систем; ремонт і технічне обслуговування насосів, 
компресорів та гідравлічних систем; монтаж насосів, компресорів та гідравлічних систем; 
виробництво кранів і клапанів,  підшипників, зубчастих передач, елементів механічних 
передач та приводів,  печей та пічних пальників,  підіймально-транспортного устатковання; 
ремонт, технічне обслуговування та монтаж підіймально-транспортного устатковання; 
виробництво промислового холодильного та вентиляційного устатковання,  інших машин та 
устатковання загального призначення; монтаж інших машин та устатковання загального 
призначення; ремонт і технічне обслуговування інших машин та устатковання загального 
призначення; виробництво тракторів для сільського та лісового господарства,  інших машин 
та устатковання для сільського та лісового господарства; ремонт, технічне обслуговування і 
монтаж інших машин та устатковання для сільського та лісового господарства; виробництво 
портативних електромеханічних та пневматичних ручних інструментів,  верстатів для 
оброблення металу,  інших верстатів,  інших верстатів;  ремонт, технічне обслуговування та 
монтаж верстатів; виробництво машин та устатковання для металургії; монтаж машин та 
устатковання для металургії; ремонт і технічне обслуговування машин та устатковання для 
металургії; виробництво машин та устатковання для добувної промисловості й будівництва; 
ремонт і технічне обслуговування машин та устатковання для добувної промисловості й 
будівництва; монтаж машин та устатковання для добувної промисловості й будівництва; 
вробництво машин та устатковання для перероблення сільгосппродуктів; монтаж машин та 
устатковання для перероблення сільгосппродуктів; ремонт і технічне обслуговування машин 
та устатковання для перероблення сільгосппродуктів; виробництво машин та устатковання 
для виготовлення текстильних, швейних, хутряних та шкіряних виробів; ремонт, технічне 
обслуговування і монтаж машин та устатковання для виготовлення текстильних, швейних, 
хутряних та шкіряних виробів; виробництво машин та устатковання для виробництва паперу 
та картону; рмонт, технічне обслуговування і монтаж машин та устатковання для 
виробництва паперу та картону; виробництво машин та устатковання спеціального 
призначення; монтаж машин та устатковання спеціального призначення; ремонт і технічне 
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обслуговування машин та устатковання спеціального призначення; виробництво електричних 
побутових приладів,  неелектричних побутових приладів; 
- виробництво електричного, електронного та оптичного устатковання, у тому числі: 
виробництво офісного устатковання; монтаж та установлення офісного устатковання; 
виробництво електронно-обчислювальних машин та іншого устатковання для оброблення 
інформації; монтаж і установлення електронно-обчислювальних машин та іншого 
устатковання для оброблення інформації; виробництво електродвигунів, генераторів і 
трансформаторів; ремонт та технічне обслуговування електродвигунів, генераторів і 
трансформаторів; монтаж  електродвигунів, генераторів і трансформаторів; виробництво 
електророзподільної та контрольної апаратури; ремонт і технічне обслуговуванння 
електророзподільної та контрольної апаратури; монтаж електророзподільної та контрольної 
апаратури; виробництво ізольованого проводу та кабелю,  гальванічних елементів 
(електричних акумуляторів та первинних елементів),  електричних ламп та освітлювального 
устатковання, електричного устатковання для двигунів і транспортних засобів, іншого 
електричного устатковання; ремонт та технічне обслуговування іншого електричного 
устатковання; монтаж іншого електричного устатковання; 
- виробництво апаратури для радіо, телебачення та зв’язку, у тому числі: виробництво 
електро- та радіокомпонентів,  передавальної апаратури; ремонт та технічне обслуговування 
передавальної апаратури; монтаж передавальної апаратури; виробництво апаратури для 
приймання, запису  та відтворення звуку і зображення; ремонт і технічне обслуговування 
апаратури для приймання, запису  та відтворення звуку і зображення; монтаж і установлення 
апаратури для приймання, запису  та відтворення звуку і зображення; 
- виробництво медичної техніки, вимірювальних засобів, оптичних приладів та устатковання, 
годинників, у тому числі: виробництво медичної техніки, включаючи хірургічне 
устатковання, та ортопедичних пристосовань,  медичної техніки, включаючи хірургічне 
устатковання, та ортопедичних пристосовань; монтаж медичної техніки, включаючи 
хірургічне устатковання, та ортопедичних пристосовань; ремонт і технічне облуговування 
медичної техніки, включаючи хірургічне устатковання, та ортопедичних пристосовань; 
виробництво контрольно-вимірювальних приладів; монтаж та установлення контрольно-
вимірювальних приладів; ремонт та технічне обслуговуванння контрольно-вимірювальних 
приладів; проектування та монтаж систем керування технологічними процесами; 
виробництво оптичних приладів та фотографічного устатковання; виробництво годинників; 
- виробництво транспортних засобів та  устатковання, у тому числі: виробництво автомобілів, 
автомобільних кузовів, причепів та напівпричепів,  вузлів, деталей та приладдя для 
автомобілів та їх двигунів; будування та ремонт суден; будування та ремонт спортивно-
прогулянкових суден; виробництво залізничного рухомого складу; ремонт і технічне 
обслуговування залізничного рухомого складу; виробництво літальних апаратів, включаючи 
космічні; виробництво мотоциклів,  велосипедів, інвалідних колясок,  інших транспортних 
засобів; 
-  виробництво меблів; виробництво іншої продукції, у тому числі: виробництво меблів для 
сидіння,  меблів для офісів та підприємств торгівлі,  кухонних меблів,  інших меблів,  
матраців,  монет та медалей,  ювелірних виробів, музичних інструментів; ремонт, 
обслуговування та установлення музичних інструментів; виробництво спортивних товарів,  
ігор та іграшок,  біжутерії,  мітел та щіток, іншої продукції; 
- оброблення металевих відходів та брухту, у тому числі: оброблення металевих відходів та 
брухту; оброблення неметалевих відходів та брухту; 
-  виробництво та розподілення електроенергії, газу та води, у тому числі: виробництво 
електроенергії; передача електроенергії; розподілення та постачання електроенергії; 
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виробництво газу; розподілення та постачання  газу; постачання пари та гарячої води; збір, 
очищення та розподілення води; 
-  будівництво, у тому числі: розбирання та знесення будівель; земляні роботи; розвідувальне 
буріння; будівництво будівель; будівництво мостів, шляхових естакад, тунелів та 
метрополітену; будівництво магістральних трубопроводів, ліній зв’язку та енергопостачання; 
будівництво місцевих трубопроводів, ліній зв’язку та енергопостачання; будівництво 
підприємств енергетики, добувної та обробної промисловості; будівництво інших споруд; 
монтаж та  встановлення збірних конструкцій; виготовлення каркасних конструкцій і 
покрівель; будівництво доріг, аеродромів та улаштування поверхні спортивних споруд; 
будівництво водних споруд; інші спеціалізовані будівельні роботи; монтаж металевих 
конструкцій; електромонтажні роботи; ізоляційні роботи; монтаж систем опалення, 
вентиляції та кондиціонування повітря; водопровідні, каналізаційні та протипожежні роботи; 
газопровідні роботи; інші монтажні роботи; штукатурні роботи; столярні та теслярські 
роботи; покриття підлог та облицювання стін; малярні роботи та скління;  інші роботи з 
завершення будівництва; оренда будівельної техніки з оператором; 
- ремонт побутових виробів та предметів особистого вжитку, у тому числі: ремонт взуття,  
виробів зі шкіри та інших матеріалів, побутових електричних товарів, радіотелевізійної аудіо- 
та відеоапаратури, інших побутових електричних товарів, годинників та ювелірних виробів, 
годинників,  ювелірних виробів, ремонт та перероблення одягу;  ремонт інших побутових 
виробів та предметів особистого вжитку; 
-  діяльність транспорту та зв’язку, у тому числі: діяльність пасажирського залізничного  
транспорту, вантажного залізничного  транспорту,  автомобільного та іншого міського 
регулярного транспорту,  автомобільного регулярного транспорту,  регулярного 
електротранспорту, включаючи діяльність фунікулерів та підвісних канатних доріг, таксі, 
нерегулярного пасажирського транспорту,  автомобільного вантажного транспорту,  
трубопровідного транспорту; транспортування сирої нафти та нафтопродуктів 
трубопроводами,  газу трубопроводами, іншої продукції трубопроводами;  діяльність 
морського пасажирського транспорту,  морського вантажного транспорту, рейсового 
пасажирського річкового транспорту,  вантажного річкового транспорту; авіаційні регулярні 
пасажирські перевезення, вантажні перевезення; авіаційні нерегулярні пасажирські 
перевезення,  вантажні перевезення; транспортне оброблення вантажів; складське 
господарство; функціонування інфраструктури залізничного транспорту, автомобільного та 
міського транспорту, водного транспорту,  авіаційного транспорту; послуги з організації 
подорожувань; організація перевезення вантажів; 
- діяльність пошти та зв’язку, у тому числі: кур’єрська діяльність; діяльність зв’язку; 
- фінансове посередництво, у тому числі: фінансовий лізинг; надання кредитів; 
- дослідження і розробки, у тому числі: дослідження і розробки в галузі природничих наук, в 
галузі технічних наук,  в галузі гуманітарних наук,  в галузі суспільних наук; 
- адвокатська діяльність; 
- юридична практика;  
- діяльність у сферах права, бухгалтерського обліку, інжинірингу; надання послуг 
підприємцям, у тому числі: діяльність у сфері бухгалтерського обліку; дослідження 
кон’юнктури ринку та виявлення суспільної думки; консультування з питань комерційної 
діяльності та управління; управління підприємствами; діяльність у сфері інжинірингу, 
геології та геологорозвідування;  геодезії, гідрографії та гідрометеорології;  технічні 
випробування та дослідження; рекламна діяльність; підбір та забезпечення персоналом; 
проведення розслідувань та забезпечення безпеки; прибирання виробничих та житлових 
приміщень, устатковання та транспортних засобів; 
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- надання різних послуг споживачам, у тому числі: діяльність у сфері фотографії; пакування; 
надання секретарських послуг та послуг з перекладу; діяльність телефонних центрів; 
надання інших комерційних послуг; 
- освіта, у тому числі: професійно-технічна освіта; інші види діяльності у сфері освіти; 
школи підготування водіїв транспортних засобів; освіта дорослих та інші види освіти; 
- охорона здоров’я та надання соціальної допомоги, у тому числі: діяльність лікарняних 
закладів; охорона материнства та дитинства; діяльність санаторно-курортних закладів; 
медична практика; стоматологічна практика; інша діяльність у сфері охорони здоров’я 
людини; ветеринарна діяльність; 
- надання соціальної допомоги, у тому числі:  надання соціальної допомоги із забезпеченням 
проживання; надання соціальної допомоги без забезпечення проживання ; 
- надання комунальних та індивідуальних послуг; діяльність у сфері культури та спорту, у 
тому числі: збирання і оброблення стічних вод; збирання та знищення інших відходів; 
прибирання сміття, боротьба із забрудненням та подібні види діяльності; 
-  діяльність у сфері культури та спорту,      відпочинку та розваг, у тому числі: виробництво 
фільмів; розповсюдження фільмів; демонстрація кінофільмів; діяльність у сфері 
радіомовлення та телебачення; театральна та інша мистецька діяльність; реставраційна 
діяльність; діяльність концертних та театральних залів; діяльність ярмарок та атракціонів; 
інша видовищно-розважальна діяльність; діяльність інформаційних агентств; діяльність 
бібліотек; діяльність архівів; діяльність музеїв та охорона історичних місць і будівель; 
діяльність ботанічних садів, зоопарків та заповідників; діяльність спортивних об’єктів; інша 
діяльність у сфері спорту; діяльність з організації азартних ігор; інші види рекреаційної 
діяльності; 
- надання індивідуальних послуг, у тому числі: прання, оброблення білизни та інших 
текстильних виробів; чищення та фарбування текстильних та хутряних виробів; надання 
послуг перукарнями та салонами краси; організація поховань та надання пов’язаних з ними 
послуг; діяльність по забезпеченню фізичного комфорту; надання інших індивідуальних 
послуг; 
 Інші види діяльності: 
- оптова  торгiвля  продовольчими i непродовольчими товарами шляхом здійснення 
транзитних операцій;   
- організація передплати на періодичні видання для юридичних та фізичних осіб;  
- реалізація періодичних видань, довідкової літератури та іншої продукції; 
- відкриття і утримання діскотек, танцювальних клубів, клубів за інтересами, клубів 
знайомств, проведення розважальних заходів;    
- організація і проведення спортивно-масових, концертно-видовищних, та розважальних 
заходів;  
- організація продажу квітків на спортивно-масові, концертно-видовищні та розважальні 
заходи, вистави та інші;   
- створення спортивних клубів, секцій і груп;  
- юридична практика;  
- організація служби знайомств, в т.ч. міжнародної; 
- набір іноземних громадян на навчання в вищих навчальних закладах України; 
- послуги по направленню студентів для навчання в усіх існуючих навчальних закладах 
України, в тому числі для придбання другої освіти, та отримання різноманітних наукових 
ступенів; 
- навчання та пiдготовка спецiалiстiв на комерцiйнiй основi; 
- дiяльнiсть,  пов'язана  з    пiдготовкою  спецiалiстiв  рiзних рiвнiв квалiфiкацiї;   
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- освітні послуги (гурткова робота по навчанню іноземним мовам, бальним танцям, 
малюванню, ліпленню і т.д.); 
- відкриття кас по продажу квитків на повітряний, залізничний, річковий, морський  та 
автомобільний транспорт; 
- посередницька діяльність по прийому документів для оформлення закордонних паспортів; 
- надання транспортно-експедицiйних послуг  при  перевезенні  зовнiшньоторгівельних i 
транзитних вантажiв; 
- органiзацiя та експлуатацiя автостоянок, кемпiнгiв, готелiв; 
-  здійснення операцій з металобрухтом:  збирання,  заготівля,  переробка, транспортування,   
реалізація   брухту  чорних  металів,  а  також збирання, заготівля, переробка, 
транспортування, реалізація брухту кольорових металів і його металургійна переробка; 
- надання  послуг  по  оформленню  i реєстрацiї документiв на право власностi на квартири 
(будинки); 
- здійснення операцій з нерухомістю (купівля і продаж квартир, домів, дач,  гаражів і т.д., 
участь у пайовому будівництві); 
- створення брокерських контор i надання брокерських  i  дiлерських послуг; 
- товарообмiннi (бартернi) операцiї та iнша дiяльнiсть,  побудована на формах зустрiчної 
торгiвлi; 
- органiзацiя та здiйснення оптової,  консигнацiйної та  роздрiбної торгiвлi на територiї 
України за iноземну валюту у передбачених законами України випадках; 
- здійснення діяльності з купівлі-продажу іноземної валюти шляхом відкриття пунктів обміну 
на основі ліцензії Національного банку України або агентської угоди з Уповноваженим 
банком; 
- надання фінансових послуг з обміну валют;  
- зовнiшньоекономiчна  дiяльность вiдповiдно до чинного законодавства України; 
      Види господарської діяльності, що підлягають ліцензуванню: 
- пошук (розвідка) корисних копалин;  
-  виробництво  та  ремонт  вогнепальної зброї невійськового  призначення  і  боєприпасів  до  
неї, холодної зброї, пневматичної  зброї  калібру  понад 4,5 міліметра і швидкістю польоту 
кулі понад 100  метрів на секунду, торгівля вогнепальною зброєю невійськового  призначення  
та боєприпасами до неї, холодною зброєю, пневматичною зброєю  калібру понад 4,5 
міліметра і швидкістю польоту кулі понад 100  метрів  на  секунду;    
-  виробництво вибухових матеріалів промислового призначення  (за   переліком,   що   
затверджується   спеціально  уповноваженим  центральним  органом виконавчої влади з 
питань нагляду за охороною  праці  та  державного  гірничого  нагляду);    
- виробництво  особливо  небезпечних  хімічних  речовин  (за  переліком, який визначається 
Кабінетом Міністрів України);  
-  видобування   корисних  копалин  із  родовищ,  що  мають  загальнодержавне  значення та 
включені до Державного фонду родовищ корисних  копалин;   
- видобуток дорогоцінних металів  і  дорогоцінного  каміння,  дорогоцінного каміння 
органогенного утворення,  напівдорогоцінного каміння;  
- виробництво дорогоцінних металів і дорогоцінного  каміння, дорогоцінного каміння 
органогенного утворення,  напівдорогоцінного каміння;  
- виготовлення   виробів   з    дорогоцінних    металів    і дорогоцінного   каміння,   
дорогоцінного   каміння   органогенного утворення,  напівдорогоцінного  каміння,   торгівля   
виробами   з дорогоцінних   металів   і  дорогоцінного  каміння,  дорогоцінного каміння 
органогенного утворення, напівдорогоцінного каміння;  
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- виробництво лікарських засобів, оптова, роздрібна торгівля лікарськими засобами;  
- виробництво   ветеринарних   медикаментів  і  препаратів, оптова,   роздрібна   торгівля   
ветеринарними   медикаментами   і препаратами;  
-   виробництво   пестицидів   і   агрохімікатів   (тільки регуляторів  росту рослин), оптова, 
роздрібна торгівля пестицидами і  агрохімікатами  (тільки  регуляторами росту рослин);  
-  виробництво  спеціальних  засобів, заряджених речовинами сльозоточивої та дратівної дії,  
індивідуального захисту, активної оборони  та  їх  продаж;   
- розроблення,  виготовлення спеціальних технічних  засобів для зняття інформації з каналів 
зв'язку,  інших засобів негласного отримання інформації,  торгівля спеціальними  технічними 
засобами для   зняття   інформації   з  каналів  зв'язку,  іншими  засобами негласного 
отримання інформації; 
-  розроблення,  виробництво,  використання,  експлуатація, сертифікаційні  випробування,  
тематичні  дослідження, експертиза, ввезення,   вивезення   криптосистем  і  засобів  
криптографічного захисту  інформації,  надання  послуг  у  галузі  криптографічного захисту  
інформації  (крім послуг електронного цифрового підпису), торгівля   криптосистемами  і  
засобами  криптографічного  захисту інформації   (згідно   з   переліком,  що  визначається  
Кабінетом Міністрів  України);   
- розроблення,  виробництво,  впровадження,  сертифікаційні випробування,   ввезення,   
вивезення    голографічних    захисних елементів;  
- розроблення,  виробництво,  впровадження, обслуговування, дослідження  ефективності 
систем  і  засобів  технічного  захисту інформації, надання послуг в галузі технічного захисту 
інформації; 
- виготовлення  бланків цінних паперів,  документів суворої звітності;  
- транспортування   нафти,  нафтопродуктів  магістральним трубопроводом,  
транспортування природного, нафтового газу та газу (метану)  вугільних родовищ 
трубопроводами та їх розподіл;  
- постачання  природного  газу,  газу  (метану)  вугільних родовищ  за  регульованим  та  
нерегульованим  тарифом;  
- зберігання  природного  газу,  газу  (метану)  вугільних родовищ   в   обсягах,   що   
перевищують   рівень,   установлений ліцензійними  умовами;   
- централізоване водопостачання та водовідведення;  
-  розроблення,  випробування,  виробництво,  експлуатація ракет-носіїв, космічних апаратів 
та їх складових частин, наземного комплексу   управління  космічними  апаратами  та  його 
складових частин; 
-  культивування  рослин,  включених  до таблиці I Переліку  наркотичних засобів,   
психотропних    речовин  і  прекурсорів,  затвердженого   Кабінетом  Міністрів  України, 
розроблення,  виробництво,  виготовлення, зберігання, перевезення, придбання,  реалізація  
(відпуск),  ввезення на територію України, вивезення з території України,  використання, 
знищення наркотичних засобів,   психотропних   речовин   і  прекурсорів,  включених  до 
зазначеного  Переліку;   
-  проведення дезінфекційних, дезінсекційних, дератизаційних робіт;  
- медична практика;  
- переробка    донорської    крові   та   її   компонентів, виготовлення з них препаратів;  
- ветеринарна практика;  
-   організація   та   утримання   тоталізаторів,  гральних закладів,  випуск  та проведення 
лотерей, організація діяльності з проведення  азартних  ігор;    
- надання  послуг   з   перевезення   пасажирів,   вантажів повітряним транспортом;  
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- надання   послуг   з  перевезення  пасажирів  і  вантажів річковим, морським транспортом;  
-  надання   послуг  з  перевезення  пасажирів  і  вантажів автомобільним транспортом 
відповідно до  видів  робіт,  визначених Законом України "Про автомобільний транспорт" ; 
- надання   послуг   з   перевезення   пасажирів,  вантажів залізничним транспортом;  
- заготівля, переробка, металургійна переробка металобрухту кольорових і чорних металів;  
- збирання, первинна обробка відходів і брухту дорогоцінних  металів   та   дорогоцінного   
каміння,   дорогоцінного    каміння органогенного утворення, напівдорогоцінного каміння;  
-  збирання,  заготівля окремих видів відходів як вторинної сировини  (за  переліками,  які  
визначаються  Кабінетом Міністрів України);    
- операції у сфері поводження з небезпечними відходами;  
- проектування,  монтаж,  технічне  обслуговування  засобів протипожежного  захисту та 
систем опалення,  оцінка протипожежного стану об'єктів;  
- проведення  випробувань  на  пожежну  небезпеку  речовин, матеріалів, будівельних 
конструкцій, виробів і обладнання, а також пожежної   техніки,   пожежно-технічного 
озброєння,    продукції протипожежного призначення на відповідність встановленим 
вимогам; 
- надання послуг,  пов'язаних з охороною державної та іншої власності, надання послуг з 
охорони громадян; 
- виконання топографо-геодезичних, картографічних робіт;  
- виконання авіаційно-хімічних робіт;  
- пересилання  поштових переказів, простих та реєстрованих листів,  поштових  карток,  
бандеролей  та  посилок  масою  до  30 кілограмів;    
- туроператорська  та  турагентська  діяльність;  
- фізкультурно-оздоровча та спортивна діяльність:  
- організація та проведення спортивних  занять  професіоналів та любителів спорту;  
- діяльність  з  підготовки  спортсменів  до змагань з різних видів спорту, визнаних в Україні;  
-  діяльність  арбітражних  керуючих  (розпорядників  майна, керуючих санацією, 
ліквідаторів);  
- посередництво у працевлаштуванні на роботу за кордоном;  
-   проведення робіт із землеустрою, землеоціночних робіт та земельних  торгів;  
-  проектування, будівництво нових і реконструкція існуючих меліоративних  систем;    
- діяльність,  пов'язана  з  промисловим  виловом  риби  на промислових  ділянках  
рибогосподарських  водойм,  крім внутрішніх водойм (ставків) господарств;  
- посередницька  діяльність  митного  брокера  та   митного перевізника;  
-  виробництво  дисків  для  лазерних  систем  зчитування;  
-  експорт,  імпорт  дисків для лазерних систем зчитування, матриць;   
-    виготовлення    парфумерно-косметичної   продукції   з використанням  спирту  етилового;   
- оптова торгівля насінням;  
-   виробництво,   зберігання   і   реалізація   племінних (генетичних) ресурсів, проведення 
генетичної експертизи походження та  аномалій  тварин;   
- проведення фумігації (знезараження) об'єктів регулювання, що визначені Законом України 
"Про карантин рослин, які переміщуються  через  державний кордон України та карантинні 
зони;  
- професійна   діяльність  у   сфері   надання   соціальних послуг;   
-  розроблення  проектів та проведення робіт з консервації, реставрації,  реабілітації,  
музеєфікації,  ремонту, пристосування пам'яток;   
-  діяльність,   пов'язана   з   виробництвом,   торгівлею піротехнічними засобами;  
- діяльність,  пов'язана з  відкриттям  та  функціонуванням стрілецьких    тирів,    стрільбищ    
невійськового   призначення, мисливських  стендів;   
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-  діяльність,  пов'язана  з  виробництвом  автомобілів  та автобусів;   
-   розроблення,   виготовлення,   реалізація,   ремонт,  модернізація   та   утилізація   
озброєння,   військової  техніки, військової  зброї  і  боєприпасів  до  неї;   
-  виробництво   теплової   енергії,   транспортування  її  магістральними  та місцевими 
(розподільчими) тепловими мережами та постачання  теплової  енергії;   
-  діяльність,   пов'язана   із   збиранням,   обробленням,  зберіганням,  захистом,  
використанням  інформації,  яка   складає  кредитну  історію;    
-   виробництво   хімічних   джерел  струму,  заготівля  та утилізація  відпрацьованих  
хімічних  джерел  струму;    
-  розведення  домашніх тварин (собак, котів, екзотичних та декоративних  тварин) у 
племінних розплідниках, дресирування собак та  підготовка фахівців у цих сферах;  
-   діяльність    з   перепродажу   предметів   мистецтва, колекціонування  та  антикваріату, 
діяльність з організації торгів  (аукціонів)     предметами     мистецтва,    колекціонування    та 
антикваріату;  
-  генетично-інженерна  діяльність  у  замкненій  системі;  
- виробництво,  зберігання  та реалізація рідкого палива з біомаси;   
- виробництво, зберігання та реалізація біогазу;  
-  проектування, технічне обслуговування, будівництво нових  і  реконструкція діючих систем 
видобування газу (метану) вугільних родовищ та  окремих  об'єктів  інженерної  
інфраструктури,  оцінка протиаварійного  стану  зазначених  об'єктів.  
- інші види  діяльності,  не  заборонені прямо і у виключній формі законами України. 
4.3.Товариство має право займатися іншими видами діяльності, які не заборонені прямо і у 
виключній формі законами України. 
4.4.Товариство може здійснювати окремі види діяльності, перелік яких встановлюється 
законом, після одержання ним спеціального дозволу (ліцензії). 
' 
5. ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС ТОВАРИСТВА 
5.1. Товариство: 

має самостійний баланс, рахунки в банках, може мати печатку із своїм  
найменуванням,  ідентифікаційним кодом, штампи, бланки, фірмовий  знак,  а  також  знак  
для  товарів  і  послуг  та  інші реквізити; 

діє на принципах повної господарської самостійності і самоокупності, несе 
відповідальність за результати своєї господарської діяльності та виконання зобов'язань;  

може набувати майнові та особисті немайнові права, нести обов'язки,  вчиняти 
правочини відповідно до законодавства та цього Статуту, бути позивачем в суді, у тому числі  
у відповідних юрисдикційних органах інших держав;  

самостійно планує  свою  господарську  діяльність і провадить таку діяльність на 
підставі договорів;  

реалізує власну продукцію (роботи, послуги).  
5.3. Товариство має право утворювати в установленому законодавством порядку філії, 
представництва, інші відокремлені структурні підрозділи, бути засновником юридичних  осіб 
(у тому числі  дочірніх підприємств) як на території України, так і за її межами.  
5.4. Товариство разом з іншими суб'єктами господарювання може утворювати  спілки,  
асоціації та інші об'єднання, залучати до роботи вітчизняних та іноземних спеціалістів, 
утворювати тимчасові робочі групи для виконання своїх статутних завдань.  
5.5. Товариство самостійно згідно із законодавством:  

визначає форми, розміри та види оплати праці;  
установлює технічно обґрунтовані норми праці;  
надає своїм працівникам додаткові відпустки;  
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визначає трудовий розпорядок.  
Умови праці іноземних громадян та її оплати визначаються відповідно до 

законодавства окремими трудовими договорами.  
5.6. Товариство несе відповідальність за своїми зобов’язаннями всім належним йому майном. 
5.7. Товариство не відповідає за зобов’язаннями своїх учасників. 
5.8.  Учасники товариства, які не повністю внесли вклади, несуть солідарну відповідальність 
за його зобов’язаннями у межах вартості невнесеної частини вкладу кожного з учасників. 
 
6. УЧАСНИКИ ТОВАРИСТВА  
6.1. Учасники Товариства мають право:  
1) брати участь в управлінні товариством у порядку, передбаченому Законом України “Про 
товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю”  та статутом товариства; 
2) отримувати інформацію про господарську діяльність товариства; 
3) брати участь у розподілі прибутку товариства; 
4) отримати у разі ліквідації товариства частину майна, що залишилася після розрахунків з 
кредиторами, або його вартість. 
5) вийти з товариства, якщо інше не випливає із закону; 
6) учасники товариства можуть мати інші права, передбачені законом та статутом товариства.  
6.5. Обов’язки учасників товариства:  
1) дотримуватися статуту; 
2) виконувати рішення загальних зборів учасників товариства; 
3) не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію, якою володіє та 
розпоряджається  Товариство; 
4) учасники товариства не мають права голосу при прийнятті загальними зборами товариства 
рішень з питань щодо вчинення з ними правочину та щодо спору між ними і товариством, 
якщо інше не встановлено законом. Це правило не застосовується у товаристві з одним 
учасником. 
5) учасники можуть мати обов’язки, встановлені законом та статутом товариства. 
 
7. СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ ТОВАРИСТВА  
7.1. Розмір статутного капіталу товариства складається з номінальної вартості часток його 
учасників, виражених у національній валюті України. 
7.2. Розмір частки учасника товариства у статутному капіталі товариства може додатково 
визначатися у відсотках. Розмір частки учасника товариства у відсотках повинен відповідати 
співвідношенню номінальної вартості його частки та статутного капіталу товариства. 
7.3. Статутом товариства можуть бути передбачені обмеження щодо зміни співвідношення 
часток учасників. Відповідні положення можуть бути внесені до статуту, змінені або 
виключені з нього одностайним рішенням загальних зборів учасників, у яких взяли участь всі 
учасники товариства. 
7.4. Вкладом учасника товариства можуть бути гроші, цінні папери, інше майно, якщо інше 
не встановлено законом. 
7.5. Товариство не може надавати позику для оплати вкладу учасника або поруку за 
позиками, кредитами, наданими третьою особою для оплати його вкладу. 
7.6 Вклад у негрошовій формі повинен мати грошову оцінку, що затверджується 
одностайним рішенням загальних зборів учасників, у яких взяли участь всі учасники 
товариства. При створенні товариства така оцінка визначається рішенням засновників про 
створення товариства. 
7.7. Кожен учасник товариства повинен повністю внести свій вклад упродовж шести місяців 
з дати державної реєстрації товариства, якщо інше не передбачено статутом. Відповідні 
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положення можуть бути внесені до статуту, змінені або виключені з нього одностайним 
рішенням загальних зборів учасників, у яких взяли участь всі учасники товариства. 
7.8 Вартість вкладу кожного учасника товариства повинна бути не менше номінальної 
вартості його частки. 
7.9 Якщо учасник прострочив внесення вкладу чи його частини, виконавчий орган 
товариства має надіслати йому письмове попередження про прострочення. Попередження 
має містити інформацію про невнесений своєчасно вклад чи його частину та додатковий 
строк, наданий для погашення заборгованості. Додатковий строк, наданий для погашення 
заборгованості, встановлюється виконавчим органом товариства чи статутом товариства, але 
не може перевищувати 30 днів. 
7.10. Якщо учасник товариства не вніс вклад для погашення заборгованості протягом 
наданого додаткового строку, виконавчий орган товариства має скликати загальні збори 
учасників, які можуть прийняти одне з таких рішень: 
1) про виключення учасника товариства, який має заборгованість із внесення вкладу; 
2) про зменшення статутного капіталу товариства на розмір неоплаченої частини частки 
учасника товариства; 
3) про перерозподіл неоплаченої частки (частини частки) між іншими учасниками товариства 
без зміни розміру статутного капіталу товариства та сплату такої заборгованості 
відповідними учасниками; 
4) про ліквідацію товариства. 
7.10.2 Голоси, що припадають на частку учасника, який має заборгованість перед 
товариством, не враховуються при визначенні результатів голосування для прийняття 
рішення відповідно до частини другої  статті 15 Закону України “Про товариства з 
обмеженою відповідальністю та додатковою відповідальністю”. 
7.10.3 Для  забезпечення  діяльності  Товариства  Учасники  створюють  статутний  капітал  у 
розмірі  200 000 (двісті тисяч) 00 гривень.  
 Вклад, оцінений у гривнях, частка кожного учасника визначається відповідно до 
наступного: 

№ ПІБ Учасника Частка Учасника  
(%) 

Частка Учасника (грн.) 

1  50 200 000,00 
    

 До моменту реєстрації Товариства  Учасник вносить 100% суми свого вкладу до 
статутного капіталу Товариства у  майновій формі,  шляхом передачі нематеріальних  активів 
-  прав користування майном нежитловими приміщеннями: 
1. Право користування майном за оцінкою у сумі 20 000,00 (двадцять тисяч) грн. нежитлового 
приміщення: 
- Цегляні приміщення, загальною площею 224,5 кв.м. 1-го поверху №57а, 57б, 58, 58а, 59а, 
61-69, 69а, 69б площею 192,6 кв.м. частини приміщень №57 пл. 1,4 кв.м., №59-1,3 кв.м., III 
пл. 1,9 кв.м. в літ А-6 заг.пл. 197,2 кв.м., частини нежитлових приміщень 2-го поверху № III 
пл. 5,4 кв.м., 3-го поверху № III пл. 5,6 кв.м. 4-го поверху № III пл.5,5 кв.м., 5-го поверху № 
III пл. 5,4 кв.м., 6-го поверху № II пл. 5,4 кв.м. загальною площею 27,3 кв.м. в літ. «А-6»,  що 
знаходиться за адресою: м_______. Нежитлова будівля, на яку  передається  право 
користування майном належить_____  на праві приватної власності на підставі договору 
купівлі-продажу, посвідченого _____ приватним нотаріусом ____ міського нотаріального 
округу  _____за рег.№2684. 
 Нематеріальні активи передається за згодою між Товариством та Учасником 
Товариства за актом. Вклад що вноситься, оцінений у національній валюті Учасником 
Товариства. 
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7.11 .Збільшення статутного капіталу товариства. 
7.11.1. Збільшення статутного капіталу товариства допускається лише після внесення всіма 
учасниками товариства своїх вкладів у повному обсязі. 
7.11.2. Збільшення статутного капіталу товариства, яке володіє часткою у власному 
статутному капіталі, не допускається. 
7.11.3. При збільшенні статутного капіталу за рахунок додаткових вкладів номінальна 
вартість частки учасника товариства може бути збільшена на суму, що дорівнює або менша за 
вартість додаткового вкладу такого учасника. 
7.12. Збільшення статутного капіталу без додаткових вкладів. 
7.12.1. Учасники товариства можуть збільшити статутний капітал товариства без додаткових 
вкладів за рахунок нерозподіленого прибутку товариства. 
7.12.2. У разі збільшення статутного капіталу за рахунок нерозподіленого прибутку 
товариства без залучення додаткових вкладів склад учасників товариства та співвідношення 
розмірів їхніх часток у статутному капіталі не змінюються. 
7.13. Збільшення статутного капіталу за рахунок додаткових вкладів. 
7.13.1. Учасники товариства можуть збільшити статутний капітал товариства за рахунок 
додаткових вкладів учасників та/або третіх осіб за рішенням загальних зборів учасників. 
7.13.2. Кожний учасник має переважне право зробити додатковий вклад у межах суми 
збільшення статутного капіталу пропорційно до його частки у статутному капіталі. Треті 
особи та учасники товариства можуть зробити додаткові вклади після реалізації кожним 
учасником свого переважного права або відмови від реалізації такого права в межах різниці 
між сумою збільшення статутного капіталу та сумою внесених учасниками додаткових 
вкладів, лише якщо це передбачено рішенням загальних зборів учасників про залучення 
додаткових вкладів. 
7.13.3. У рішенні загальних зборів учасників товариства 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. 
7.13.4. Додаткові вклади можуть вноситися у негрошовій формі. У такому разі рішенням 
загальних зборів учасників визначаються учасники товариства та/або треті особи, які вносять 
майно, та його грошова оцінка. 
7.13.5. Учасники товариства можуть вносити додаткові вклади протягом строку, 
встановленого рішенням загальних зборів учасників, але не більше ніж протягом одного року 
з дня прийняття рішення про залучення додаткових вкладів. 
7.13.6. Треті особи та учасники товариства можуть вносити додаткові вклади протягом шести 
місяців після спливу строку для внесення додаткових вкладів учасниками, які мають намір 
реалізувати своє переважне право, якщо рішенням загальних зборів учасників про залучення 
додаткових вкладів не встановлено менший строк. 
7.13.7. Статутом або одностайним рішенням загальних зборів учасників, в яких взяли участь 
всі учасники товариства, можуть встановлюватися інші строки для внесення додаткових 
вкладів, може встановлюватися можливість учасників вносити додаткові вклади без 
дотримання пропорцій їхніх часток у статутному капіталі або право лише певних учасників 
вносити додаткові вклади, а також може бути виключений етап внесення додаткових вкладів 
лише тими учасниками товариства, які мають переважне право. 
7.13.8. З учасником товариства та/або третьою особою може бути укладено договір про 
внесення додаткового вкладу, за яким такий учасник та/або третя особа зобов’язується 
зробити додатковий вклад у грошовій чи негрошовій формі, а товариство - збільшити розмір 
його частки у статутному капіталі чи прийняти до товариства з відповідною часткою у 
статутному капіталі. 
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7.13.9. Протягом одного місяця з дати спливу строку для внесення додаткових вкладів, 
встановленого відповідно до цієї статті, загальні збори учасників товариства приймають 
рішення про: 
1) затвердження результатів внесення додаткових вкладів учасниками товариства та/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. 
7.13.10. Якщо додаткові вклади не внесені учасником товариства та/або третьою особою, з 
яким (якою) укладено договір про внесення додаткового вкладу, в повному обсязі та 
своєчасно, такий договір вважається розірваним, якщо рішенням загальних зборів учасників 
не затверджено розмір частки такого учасника та/або третьої особи виходячи з фактично 
внесеного ним додаткового вкладу. 
7.14. Зменшення статутного капіталу товариства 
7.14.1. Товариство має право зменшити свій статутний капітал. 
7.14.2. У разі зменшення номінальної вартості часток усіх учасників товариства 
співвідношення номінальної вартості їхніх часток повинно зберігатися незмінним. 
7.14.3. Після прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства його 
виконавчий орган протягом 10 днів має письмово повідомити кожного кредитора, вимоги 
якого до товариства не забезпечені заставою, гарантією чи порукою, про таке рішення. 
7.14.4. Кредитори протягом 30 днів після отримання повідомлення, зазначеного в частині 
третій цієї статті, можуть звернутися до товариства з письмовою вимогою про здійснення 
протягом 30 днів одного з таких заходів за вибором товариства: 
1) забезпечення виконання зобов’язань шляхом укладення договору забезпечення; 
2) дострокове припинення або виконання зобов’язань перед кредитором; 
3) укладення іншого договору з кредитором. 
 У разі невиконання товариством зазначеної вимоги у встановлений строк кредитори 
мають право вимагати в судовому порядку дострокового припинення або виконання 
зобов’язань товариством. 
7.14.5. Якщо кредитор не звернувся до товариства з письмовою вимогою у строк, 
передбачений частиною четвертою цієї статті, вважається, що він не вимагає від товариства 
вчинення додаткових дій щодо виконання зобов’язань перед ним. 
7.15. Переважне право учасника товариства 
7.15.1. Учасник товариства має переважне право на придбання частки (частини частки) 
іншого учасника товариства, що продається третій особі. 
7.15.2. Якщо кілька учасників товариства скористаються своїм переважним правом, вони 
придбавають частку (частину частки) пропорційно до розміру належних їм часток у 
статутному капіталі товариства. 
7.15.3. Учасник товариства, який має 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 30 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. 
7.15.4. Якщо учасник товариства, який має намір продати свою частку (частину частки) 
третій особі, отримав від іншого учасника письмову заяву про намір скористатися своїм 
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переважним правом, такі учасники зобов’язані протягом одного місяця укласти договір 
купівлі-продажу пропонованої до продажу частки (частини частки). 
7.15.5. У разі ухилення продавця від укладення договору купівлі-продажу покупець має 
право звернутися до суду із позовом про визнання договору купівлі-продажу частки (її 
частини) укладеним на запропонованих продавцем умовах. 
7.15.6. У разі ухилення покупця від укладення договору купівлі-продажу продавець має 
право реалізувати свою частку третій особі на раніше повідомлених учасникам товариства 
умовах. 
7.15.7. 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. Позовна давність за такими вимогами становить один рік. 
7.15.8. Статутом товариства може встановлюватися інший порядок реалізації переважного 
права учасників товариства, розподілу відчужуваної частки (частини частки) між іншими 
учасниками товариства, відмови від реалізації переважного права учасників товариства. 
Статутом може встановлюватися, що учасники товариства не мають переважного права. 
Статутом також може бути передбачений обов’язок учасника товариства, який має намір 
продати частку (частину частки) третій особі, провести спершу переговори щодо її продажу з 
іншими учасниками товариства. Відповідні положення можуть бути внесені до статуту, 
змінені або виключені з нього одностайним рішенням загальних зборів учасників, у яких 
взяли участь всі учасники товариства. 
7.15.9. Якщо продаж частки (частини частки) у статутному капіталі товариства здійснюється 
на аукціоні (публічних торгах) відповідно до закону, переважне право учасника товариства не 
застосовується. 
7.15.10. Переважне право учасника товариства не застосовується у разі, якщо це передбачено 
корпоративним договором, стороною якого є такий учасник. 
7.16. Відчуження частки у статутному капіталі товариства іншим учасникам товариства або 
третім особам 
7.16.1 Учасник товариства має право відчужити свою частку (частину частки) у статутному 
капіталі товариства оплатно або безоплатно іншим учасникам товариства або третім особам. 
7.16.2  Статутом товариства може бути встановлено, що відчуження частки (частини частки) 
та надання її в заставу допускається лише за згодою інших учасників. Відповідне положення 
може бути внесене до статуту або виключене з нього одностайним рішенням загальних 
зборів учасників, у яких взяли участь всі учасники товариства. 
7.16.3. Учасник товариства має право відчужити свою частку (частину частки) у статутному 
капіталі лише в тій частині, в якій вона є оплаченою. 
 
7.17. Особливості звернення стягнення на частку учасника товариства 
7.17.1. Звернення стягнення на частку учасника товариства здійснюється на виконання 
виконавчого документа про стягнення з учасника грошових коштів або на підставі 
виконавчого документа про звернення стягнення на частку майнового поручителя, яка 
передана у заставу в забезпечення зобов’язання іншої особи. 
7.17.2. Виконавець повідомляє товариство про намір звернути стягнення на частку учасника 
товариства (боржника) та надсилає постанову про накладення арешту на частку. Товариство 
повинне протягом 30 днів з дня одержання такого повідомлення надати відомості, необхідні 
для розрахунку вартості частки боржника відповідно до частини четвертої  статті 22 Закону 
України “Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю”. 
7.17.3. З дня одержання повідомлення, передбаченого частиною другою статті 22 Закону 
України “Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю”, товариство 
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зобов’язане надавати виконавцю та боржнику доступ до документів фінансової звітності, 
інших документів, необхідних для визначення вартості частки боржника. 
7.17.4. Протягом 15 днів з дня закінчення строку, визначеного частиною другою статті 22 
Закону України “Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю”, виконавець 
здійснює розрахунок вартості частки боржника відповідно до частини восьмої статті 24 
Закону України “Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю” станом на 
день, що передував накладенню арешту на частку. 
7.17.5 Виконавець пропонує іншим учасникам товариства (крім тих, які письмово 
відмовилися від свого переважного права щодо частки) придбати частку відповідно до статті 
20 Закону України “Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю” 
7.17.6. Покупець повинен сплатити вартість частки протягом 10 днів з дня укладення 
договору купівлі-продажу. Виконавець передає частку покупцю протягом 10 днів з дня 
надходження оплати. 
7.17.7. Якщо оплата, передбачена частиною шостою цієї статті, не буде здійснена у 
встановлений строк, договір купівлі-продажу вважається розірваним. 
7.17.8. Якщо товариство не виконає обов’язків відповідно до частини другої чи третьої цієї 
статті, або учасники товариства не скористаються правом на придбання частки, або якщо 
договір купівлі-продажу вважатиметься розірваним відповідно до частини сьомої статті 22 
Закону України “Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю”, частка 
передається на реалізацію на аукціоні в загальному порядку. 
7.18. Перехід частки до спадкоємця або правонаступника учасника товариства. 
7.18.1. У разі смерті або припинення учасника товариства його частка переходить до його 
спадкоємця чи правонаступника без згоди учасників товариства. 
7.18.2. У разі смерті, оголошення судом безвісно відсутнім або померлим учасника - фізичної 
особи чи припинення учасника - юридичної особи, частка якого у статутному капіталі 
товариства становить менше 50 відсотків, та якщо протягом року з дня закінчення строку для 
прийняття спадщини, встановленого законодавством, спадкоємці (правонаступники) такого 
учасника не подали заяву про вступ до товариства відповідно до закону, товариство може 
виключити учасника з товариства. Таке рішення приймається без врахування голосів 
учасника, який виключається. Якщо частка такого учасника у статутному капіталі товариства 
становить 50 відсотків або більше, товариство може приймати рішення, пов’язані з 
ліквідацією товариства, без врахування голосів цього учасника. 
7.19. Вихід учасника з товариства 
7.19.1 Учасник товариства, частка якого у статутному капіталі товариства становить менше 
50 відсотків, може вийти з товариства у будь-який час без згоди інших учасників. 
7.19.2. Учасник товариства, частка якого у статутному капіталі товариства становить 50 або 
більше відсотків, може вийти з товариства за згодою інших учасників. 
7.19.3. Рішення щодо надання згоди на вихід учасника з товариства може бути прийнято 
протягом одного місяця з дня подання учасником заяви, якщо інший строк не передбачений 
статутом. 
7.19.4 Якщо для виходу учасника необхідна згода інших учасників товариства, він може 
вийти з товариства протягом одного місяця з дня надання такої згоди останнім учасником, 
якщо менший строк не визначений такою згодою. Справжність підписів на такий згоді  
засвідчується  нотаріально. 
 
7.19.5. Учасник вважається таким, що вийшов з товариства, з дня державної реєстрації його 
виходу. Вихід учасника з товариства, внаслідок якого у товаристві не залишиться жодного 
учасника, забороняється. 
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7.19.6. Не пізніше 30 днів з дня, коли товариство дізналося чи мало дізнатися про вихід 
учасника, воно зобов’язане повідомити такому колишньому учаснику вартість його частки, 
надати обґрунтований розрахунок та копії документів, необхідних для розрахунку. Вартість 
частки учасника визначається станом на день, що передував дню подання учасником 
відповідної заяви у порядку, передбаченому Законом України "Про державну реєстрацію 
юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань". 
7.19.7. Товариство зобов’язане протягом одного року з дня, коли воно дізналося чи мало 
дізнатися про вихід учасника, виплатити такому колишньому учаснику вартість його частки. 
Статутом товариства, що діє на момент виходу учасника, може встановлюватися інший строк 
для здійснення такої виплати. 
7.19.8. Вартість частки учасника визначається виходячи з ринкової вартості сукупності всіх 
часток учасників товариства пропорційно до розміру частки такого учасника. 
7.19.9. За погодженням учасника товариства, який вийшов, та товариства зобов’язання зі 
сплати грошових коштів може бути замінено зобов’язанням із передачі іншого майна. 
7.19.10. Товариство виплачує учаснику, який вийшов з товариства, вартість його частки або 
передає майно лише пропорційно до розміру оплаченої частини частки такого учасника. 
7.19.11. Товариство зобов’язане надавати учаснику, який вийшов з товариства, доступ до 
документів фінансової звітності, інших документів, необхідних для визначення вартості його 
частки. 
7.19.12. Статутом товариства можуть бути передбачені інші строк, порядок, розмір та спосіб 
проведення розрахунків з учасником, що виходить з товариства, а також порядок вибору 
суб’єкта оціночної діяльності. Відповідні положення можуть бути внесені до статуту, змінені 
або виключені з нього одностайним рішенням загальних зборів учасників, у яких взяли 
участь всі учасники товариства. 
7.19.13. Положення частин восьмої - одинадцятої  статті 24 Закону України “Про товариство з 
обмеженою відповідальністю та додатковою відповідальністю” застосовуються також до 
відносин щодо наслідків прийняття загальними зборами учасників рішення про виключення 
учасника з товариства. Не пізніше 30 днів з дня прийняття загальними зборами учасників 
такого рішення товариство зобов’язане повідомити колишньому учаснику (його спадкоємцю, 
правонаступнику) вартість його частки. Вартість частки визначається станом на день, що 
передував дню прийняття загальними зборами учасників рішення про виключення учасника з 
товариства. 
7.19.14. Правила статті 24  Закону України “Про товариство з обмеженою відповідальністю 
та додатковою відповідальністю” застосовуються також до відносин щодо виходу з 
товариства спадкоємця чи правонаступника учасника. 
7.20. Набуття товариством частки у власному статутному капіталі 
7.20.1. Товариство має право придбавати частки у власному статутному капіталі без його 
зменшення на розмір такої частки лише за умови, що на день такого придбання товариство 
сформує резервний капітал у розмірі ціни придбання викупленої частки, який не може 
використовуватися для здійснення виплат на користь учасників такого товариства. 
7.20.2. Відплатний договір про набуття товариством частки у власному статутному капіталі 
укладається лише за одностайним рішенням загальних зборів учасників, у яких взяли участь 
всі учасники товариства. 
7.20.3. Частки, що належать товариству, не враховуються при визначенні результатів 
голосування на загальних зборах учасників при розподілі прибутку товариства, а також при 
розподілі майна товариства у разі його ліквідації. 
7.20.4. У разі придбання частки (частини частки) учасника самим товариством без 
зменшення статутного капіталу товариства воно зобов’язане здійснити відчуження такої 
частки відплатно не пізніше ніж через один рік з дня придбання частки (частини частки). 
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7.21. Виплата дивідендів учасникам товариства. 
7.21.1. 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. 
7.21.2. Товариство виплачує дивіденди грошовими коштами, якщо інше не встановлено 
одностайним рішенням загальних зборів учасників, у яких взяли участь всі учасники 
товариства. 
7.21.3. Дивіденди можуть виплачуватися за будь-який період, що є кратним кварталу, якщо 
інше не передбачено статутом. 
7.21.4. Виплата дивідендів здійснюється у строк, що не перевищує шість місяців з дня 
прийняття рішення про їх виплату, якщо інший строк не встановлений статутом товариства 
або рішенням загальних зборів учасників. 
7.21.5. Посадові особи товариства, винні у введенні в оману учасників товариства щодо його 
фінансового стану, зокрема шляхом подання (включення) недостовірної інформації до 
документів товариства, що призвело до здійснення неправомірних виплат, несуть разом з 
учасниками солідарну відповідальність за зобов’язанням щодо повернення виплат 
товариству. 
7.22. Обмеження виплати дивідендів. 
7.22.1. 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 
України “Про товариство з обмеженою та додатковою відповідальністю”; 
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. 
7.23. Статутом товариства можуть додатково передбачатися інші умови, за яких загальні 
збори учасників не можуть приймати рішення про виплату дивідендів чи за яких дивіденди 
не можуть виплачуватися. 
7.24. Товариство не має права виплачувати дивіденди учаснику, який повністю або частково 
не вніс свій вклад. 
 
8. МАЙНО ТОВАРИСТВА 
8.1. Товариство є власником: 
1) майна, переданого йому учасниками товариства у власність як вклад до статутного  
капіталу; 
2) продукції, виробленої товариством у результаті господарської діяльності; 
3) одержаних доходів; 
4) іншого майна, набутого на підставах, що не заборонені законом. 
8.2. Вкладом до статутного капіталу  товариства можуть бути гроші, цінні папери, інші речі 
або майнові чи інші відчужувані права, що мають грошову оцінку, якщо інше не встановлено 
законом. 
8.3. Грошова оцінка вкладу учасника господарського товариства здійснюється за згодою 
учасників товариства, а у випадках, встановлених законом, вона підлягає незалежній 
експертній перевірці. 
8.4. Забороняється використовувати для формування статутного (складеного) капіталу 
товариства бюджетні кошти, майно державних (комунальних) підприємств, яке відповідно до 
закону (рішення органу місцевого самоврядування) не підлягає приватизації, та майно, що 
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перебуває в оперативному управлінні бюджетних установ, якщо інше не передбачено 
законом. 
 
9. ПРИБУТОК ТОВАРИСТВА ТА ЙОГО ВИКОРИСТАННЯ. ПОРЯДОК ПОКРИТТЯ 
ЗБИТКІВ. ФОНДИ ТОВАРИСТВА. 
9.1. Прибуток Товариства утворюється з надходжень, отриманих у результаті провадження 
ним господарської  діяльності,  після покриття матеріальних та прирівняних до них  витрат  і  
витрат  на оплату праці та є узагальнювальним показником ефективності діяльності 
Товариства.  

Прибуток є основним джерелом зміцнення  матеріально-технічної бази Товариства, 
соціального забезпечення його трудового колективу, матеріального стимулювання 
працівників.  

Для покриття  збитків  Товариства  створюється  резервний капітал у розмірі не менш 
як 25 відсотків статутного капіталу.  

Резервний капітал формується шляхом щорічного відрахування коштів у розмірі 5 
відсотків суми чистого прибутку  Товариства  до досягнення зазначеного розміру.  
 У разі  повного  або часткового використання резервного фонду його поповнення 
здійснюється в порядку, передбаченому цим пунктом.  
9.2. Товариство може утворювати,  крім резервного фонду,  інші фонди.  Порядок  утворення,  
використання  коштів,  поповнення  та ліквідації таких фондів визначається загальними 
зборами.  
9.3. Збитки від господарської діяльності Товариства покриваються  за  рахунок  коштів  
резервного  фонду,  а в разі їх недостатності - у порядку, визначеному загальними зборами.  
9.4. Виплата частки прибутку учасникам Товариства  проводиться один раз   на   рік   за 
підсумками  календарного  року  протягом I кварталу року,  який настає за звітним. Умови та 
порядок виплати частки прибутку визначаються загальними зборами. 
 
10. УПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВОМ 
10.1 Органами товариства загальні збори учасників, наглядова рада (у разі утворення) та 
виконавчий орган. 
11. ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ УЧАСНИКІВ 
11.1. Загальні збори учасників є вищим органом товариства. 
11.2. 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. 
11.3. Кожен учасник товариства на загальних зборах учасників має кількість голосів, 
пропорційну до розміру його частки у статутному капіталі товариства, якщо інше не 
передбачено статутом. 
11.4. Загальні збори учасників можуть вирішувати будь-які питання діяльності товариства. 
11.5. До компетенції загальних зборів учасників належать: 
1) визначення основних напрямів діяльності товариства; 
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 негрошового вкладу учасника; 
5) перерозподіл часток між учасниками товариства у випадках, передбачених Законом 
України “Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю”; 
6) обрання та припинення повноважень наглядової ради товариства або окремих членів 
наглядової ради, встановлення розміру винагороди членам наглядової ради товариства; 
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7) обрання одноосібного виконавчого органу товариства або членів колегіального 
виконавчого органу (всіх чи окремо одного або декількох з них), встановлення розміру 
винагороди членам виконавчого органу товариства; 
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 за рік або інший період; 
12) розподіл чистого прибутку товариства, прийняття рішення про виплату дивідендів; 
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 інших рішень, віднесених Законом України “Про товариства з обмеженою та 
додатковою відповідальністю” до компетенції загальних зборів учасників. 
11.6. Питання, передбачені частиною другою статті  30 Закону України “Про товариства з 
обмеженою та додатковою відповідальністю”, та інші питання, віднесені законом України 
“Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю” до компетенції вищого 
органу товариства, не можуть бути віднесені до компетенції інших органів товариства, якщо 
інше не випливає з Закону України “Про товариства з обмеженою та додатковою 
відповідальністю”. 
11.7. До виключної компетенції загальних зборів учасників статутом товариства також може 
бути віднесено вирішення інших питань. 
11.8.1. Загальні збори учасників скликаються у випадках, передбачених Законом України 
“Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю” або статутом товариства, а 
також: 
1) з ініціативи виконавчого органу товариства; 
2) на вимогу наглядової ради товариства; 
3) на вимогу учасника або учасників товариства, які на день подання вимоги в сукупності 
володіють 10 або більше відсотками статутного капіталу товариства. 
11.8.2. Річні загальні збори учасників скликаються протягом шести місяців наступного за 
звітним року, якщо інше не встановлено законом. До порядку денного річних загальних 
зборів учасників обов’язково вносяться питання про розподіл чистого прибутку товариства, 
про виплату дивідендів та їх розмір. 
11.8.3. Якщо вартість чистих активів товариства знизилася більш як на 50 відсотків порівняно 
з цим показником станом на кінець попереднього року, виконавчий орган товариства скликає 
загальні збори учасників, які мають відбутися протягом 60 днів з дня такого зниження. До 
порядку денного таких загальних зборів учасників включаються питання про заходи, які 
мають бути вжиті для покращення фінансового стану товариства, про зменшення статутного 
капіталу товариства або про ліквідацію товариства. 
11.8.4. У разі порушення обов’язку, передбаченого частиною третьою статті 31 Закону 
України “Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю”, та визнання 
товариства банкрутом до закінчення трирічного строку з дня зниження вартості чистих 
активів, передбаченого частиною третьою  статті 31 Закону України “Про товариства з 
обмеженою та додатковою відповідальністю”, члени виконавчого органу солідарно несуть 
субсидіарну відповідальність за зобов’язаннями товариства. Члени виконавчого органу, які 
доведуть, що не знали і не мали знати про таке зниження вартості чистих активів товариства 
або голосували за рішення про скликання загальних зборів учасників у зв’язку із зниженням 
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вартості чистих активів товариства, звільняються від відповідальності за порушення цього 
обов’язку. 
11.8.5. Вимога про скликання загальних зборів учасників подається виконавчому органу 
товариства в письмовій формі із зазначенням запропонованого порядку денного. У разі 
скликання загальних зборів учасників з ініціативи учасників товариства така вимога повинна 
містити інформацію про розмір часток у статутному капіталі товариства, що належать таким 
учасникам. 
11.8.6. Виконавчий орган товариства повідомляє про відмову в скликанні загальних зборів 
учасникам, які вимагали скликання таких зборів, письмово із зазначенням причин відмови 
протягом п’яти днів з дати отримання вимоги від таких учасників товариства. 
11.8.7. Разом з питаннями, запропонованими для включення до порядку денного загальних 
зборів учасників особою, яка вимагає скликання таких зборів, виконавчий орган товариства з 
власної ініціативи може включити до нього додаткові питання. 
11.8.8. Виконавчий орган товариства зобов’язаний вчинити всі необхідні дії для скликання 
загальних зборів учасників у строк не пізніше 20 днів з дня отримання вимоги про 
проведення таких зборів. 
11.8.9. У разі якщо протягом 10 днів з дня, коли товариство отримало чи мало отримати 
вимогу про скликання загальних зборів, учасники не отримали повідомлення про скликання 
загальних зборів учасників, якщо інший строк не встановлено статутом, особи, які 
ініціювали їх проведення, можуть скликати загальні збори учасників самостійно. У такому 
випадку обов’язки щодо скликання та підготовки проведення загальних зборів учасників, 
передбачені статтею 32 Закону України “Про товариства з обмеженою та додатковою 
відповідальністю”, покладаються на учасників товариства, які ініціювали загальні збори 
учасників. 
11.8.10. Загальні збори учасників можуть прийняти рішення з будь-якого питання без 
дотримання вимог, встановлених Законом “Про товариства з обмеженою та додатковою 
відповідальністю” та статутом товариства щодо порядку скликання загальних зборів 
учасників та щодо повідомлень, якщо в таких загальних зборах учасників взяли участь всі 
учасники товариства та всі вони надали згоду на розгляд таких питань. 
 
11.9.1. Загальні збори учасників скликаються виконавчим органом товариства. Статутом 
товариства може бути визначений інший орган, уповноважений на скликання загальних 
зборів учасників. 
11.9.2. Виконавчий орган товариства скликає загальні збори учасників шляхом надсилання 
повідомлення про це кожному учаснику товариства. 
11.9.3. Виконавчий орган товариства зобов’язаний повідомити учасників товариства не 
менше ніж за 30 днів до запланованої дати проведення загальних зборів учасників, якщо 
інший строк не встановлений статутом товариства. 
11.9.4. Повідомлення, передбачене частиною третьою статті 32 Закону України “Про 
товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю”, надсилається поштовим 
відправленням з описом вкладення. Статутом товариства може бути встановлений інший 
спосіб повідомлення. 
11.9.5. 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. 
11.9.6. Виконавчий орган товариства приймає рішення про включення запропонованих 
питань до порядку денного загальних зборів учасників. 
11.9.7. Пропозиції учасника або учасників товариства, які в сукупності володіють 10 або 
більше відсотками статутного капіталу товариства, підлягають обов’язковому включенню до 
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порядку денного загальних зборів учасників. У такому разі таке питання вважається 
автоматично включеним до порядку денного загальних зборів учасників. 
11.9.8. Після надсилання повідомлення, передбаченого частиною третьою статті 32 Закону 
України “Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю”, забороняється 
внесення змін до порядку денного загальних зборів учасників, крім включення нових питань 
відповідно до частини сьомої статті 32 Закону України “Про товариства з обмеженою та 
додатковою відповідальністю”. 
11.9.9. Виконавчий орган товариства зобов’язаний повідомити учасників товариства про 
внесення змін до порядку денного не менше ніж за 10 днів до запланованої дати загальних 
зборів учасників, якщо інший строк не встановлений статутом товариства, відповідно до 
частини четвертої статті 32 Закону України “Про товариства з обмеженою та додатковою 
відповідальністю”. 
11.9.10. До порядку денного можуть бути внесені будь-які зміни за згодою всіх учасників 
товариства. У такому разі положення частин восьмої і дев’ятої статті 32 Закону України “Про 
товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю” не застосовуються. 
11.9.11. Виконавчий орган товариства зобов’язаний надати учасникам товариства можливість 
ознайомитися з документами та інформацією, необхідними для розгляду питань порядку 
денного на загальних зборах учасників. Виконавчий орган товариства забезпечує належні 
умови для ознайомлення з такими документами та інформацією за місцезнаходженням 
товариства у робочий час, якщо інший порядок не передбачений статутом товариства. 
11.10. Проведення загальних зборів учасників. 
11.10.1. Загальні збори учасників проводяться в порядку, встановленому Законом України 
“Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю” та статутом товариства. 
11.10.2. Учасники товариства беруть участь у загальних зборах учасників особисто або через 
своїх представників. 
11.10.3. Загальні збори учасників передбачають спільну присутність учасників товариства в 
одному місці для обговорення питань порядку денного або можуть проводитися у режимі 
відеоконференції, що дозволяє бачити та чути всіх учасників загальних зборів учасників 
одночасно. 
11.10.4. На загальних зборах учасників, що проводяться відповідно до частини третьої  статті 
33 Закону України “Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю”, ведеться 
протокол, у якому 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. 
11.10.5. Рішення з питань, не включених до порядку денного загальних зборів учасників, 
приймається лише за умови, що у них беруть участь всі учасники товариства, які одностайно 
надали згоду на розгляд таких питань. Повноваження представника за довіреністю щодо 
надання такої згоди мають бути спеціально обумовлені довіреністю. 
11.10.6. Усі витрати на підготовку та проведення загальних зборів учасників несе товариство. 
Якщо загальні збори учасників ініційовані учасником товариства, витрати на підготовку та 
проведення таких загальних зборів учасників несе учасник товариства, який ініціює їх 
проведення, якщо інше рішення не прийнято загальними зборами учасників. 
11.10.7. Загальні збори учасників проводяться за місцезнаходженням товариства, якщо інше 
не встановлено статутом товариства. Проведення загальних зборів за межами території 
України допускається лише за одностайною письмовою згодою всіх учасників товариства. 
11.11. Прийняття рішень загальними зборами учасників з питань порядку денного. 
11.11.1. Рішення загальних зборів учасників приймаються відкритим голосуванням, якщо 
інше не передбачено статутом товариства. 
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11.11.2. Рішення з питань, передбачених пунктами 2, 3, 13 частини другої статті 30 Закону 
України “Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю”, приймаються 
трьома чвертями голосів усіх учасників товариства, які мають право голосу з відповідних 
питань. 
11.11.3. Рішення загальних зборів учасників з питань, передбачених пунктами 4, 5, 9, 10 
частини другої статті 30 Закону України “Про товариства з обмеженою та додатковою 
відповідальністю”, приймаються одностайно всіма учасниками товариства, які мають право 
голосу з відповідних питань. 
11.11.4. Рішення загальних зборів учасників з усіх інших питань приймаються більшістю 
голосів усіх учасників товариства, які мають право голосу з відповідних питань. 
11.11.5. Статутом товариства може встановлюватися інша кількість голосів учасників 
товариства (але не менше, ніж більшість голосів), необхідна для прийняття рішень з питань 
порядку денного загальних зборів учасників, крім рішень, які відповідно до Закону України 
“Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю” приймаються одностайно. 
Відповідні положення можуть бути внесені до статуту, змінені або виключені з нього 
одностайним рішенням загальних зборів учасників, у яких взяли участь всі учасники 
товариства. 
11.12.1 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 документі засвідчується 
нотаріально. 
11.12.2. 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 протоколу загальних зборів учасників та зберігається разом із ним. 
 
11.13. Рішення загальних зборів учасників, прийняте шляхом опитування 
11.13.1. Якщо інше не встановлено статутом товариства, рішення загальних зборів учасників 
може бути прийнято шляхом опитування. 
11.13.2. Шляхом опитування не можуть прийматися рішення про: 
1) обрання та припинення повноважень членів наглядової ради та виконавчого органу; 
2) внесення змін до статуту товариства, прийняття рішення про здійснення діяльності 
товариством на підставі модельного статуту; 
3) злиття, приєднання, поділ, виділення або перетворення товариства, затвердження статутів 
правонаступників; 
4) ліквідацію товариства; 
5) визначення розміру статутного капіталу та розмірів часток учасників товариства у 
випадках, передбачених Законом України “Про товариства з обмеженою та додатковою 
відповідальністю”; 
6) виключення учасника з товариства. 
11.13.3. Статутом товариства можуть бути визначені додаткові питання, рішення з яких не 
приймаються шляхом опитування. 
11.13.4. Ініціатором проведення опитування може бути будь-який учасник товариства або 
виконавчий орган, якщо інше не встановлено статутом товариства. 
11.13.5. Ініціатор опитування надсилає всім учасникам товариства відповідний запит з 
проектом рішення із запропонованого питання (питань). У такому запиті зазначаються 
адреса, на яку учасники товариства мають надіслати свою відповідь та прийняті рішення, і 
строк, протягом якого вони мають це зробити. Надсилання учасникам запитів може 
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здійснюватися із застосуванням засобів електронних комунікацій, визначених статутом 
товариства. 
11.13.6. У разі згоди із запропонованим рішенням учасник товариства підписує проект 
рішення та надсилає його ініціатору протягом 15 днів з дня отримання запиту, якщо інше не 
встановлено статутом товариства. Згода учасника товариства з прийнятим рішенням має бути 
безумовною. Надсилання учасником згоди з прийнятим рішенням може здійснюватися із 
застосуванням засобів електронних комунікацій, визначених статутом товариства. 
11.13.7. Статутом товариства можуть бути передбачені вимоги до засвідчення волевиявлення 
учасників під час опитування, у тому числі необхідність нотаріального засвідчення 
справжності підпису учасника товариства. 
11.13.8. 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. 
11.13.9. 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. 
11.13.10. Рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосували всі учасники 
товариства. Якщо інше не встановлено статутом товариства, датою прийняття рішення 
вважається останній день строку, протягом якого учасники мали надіслати свої відповіді 
ініціатору письмового рішення. 
11.13.11. Інші питання процедури проведення опитування можуть визначатися статутом 
товариства. 
11.13.12. До проведення опитування та прийняття рішення шляхом опитування не 
застосовуються положення статей 32-35  Закону України “Про товариства з обмеженою та 
додатковою відповідальністю”. 
11.14. Особливості проведення загальних зборів учасників товариством, що має одного 
учасника 
11.14.1. 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. 
11.14.2. До товариства з одним учасником не застосовуються положення статей 32-36  Закону 
Закону України “Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю”, а інші 
положення  Закону Закону України “Про товариства з обмеженою та додатковою 
відповідальністю” застосовуються з урахуванням положень частини першої статті 37 Закону 
України “Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю”. 
12. Наглядова рада товариства 
12.1. Статутом товариства може бути передбачено утворення наглядової ради. 
12.2. Наглядова рада в межах компетенції, визначеної статутом товариства, контролює та 
регулює діяльність виконавчого органу товариства. Зокрема, до компетенції наглядової ради 
може бути віднесено обрання одноосібного виконавчого органу товариства або членів 
колегіального виконавчого органу товариства (всіх чи окремо одного або декількох з них), 
зупинення та припинення їхніх повноважень, встановлення розміру винагороди членам 
виконавчого органу товариства. 
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12.3. Порядок діяльності наглядової ради, її компетенція, кількість членів і порядок їх 
обрання, у тому числі незалежних членів наглядової ради, розмір винагороди членів 
наглядової ради, а також порядок обрання та припинення їхніх повноважень визначаються 
статутом товариства. 
12.4. Наглядовій раді товариства можуть бути делеговані повноваження загальних зборів 
учасників, крім віднесених до виключної компетенції загальних зборів учасників. 
12.5. З кожним членом наглядової ради укладається цивільно-правовий договір або трудовий 
контракт. Цивільно-правовий договір може бути оплатним чи безоплатним. Договір, що 
укладається з членом наглядової ради від імені товариства, підписує особа, уповноважена на 
таке підписання загальними зборами учасників. 
12.6. За рішенням загальних зборів учасників повноваження членів наглядової ради можуть 
бути у будь-який час та з будь-яких підстав припинені або члени наглядової ради можуть 
бути тимчасово відсторонені від виконання своїх повноважень. У разі припинення 
повноважень члена наглядової ради за рішенням загальних зборів учасників відповідний 
договір із цією особою вважається автоматично припиненим. 
 
13. Виконавчий орган товариства 
13.1. Виконавчий орган товариства здійснює управління поточною діяльністю товариства. 
13.2. До компетенції виконавчого органу товариства належить вирішення всіх питань, 
пов’язаних з управлінням поточною діяльністю товариства, крім питань, що належать до 
виключної компетенції загальних зборів учасників та наглядової ради товариства (у разі 
утворення). 
13.3. Виконавчий орган товариства підзвітний загальним зборам учасників і наглядовій раді 
товариства (у разі утворення) та організовує виконання їхніх рішень. 
13.4. Виконавчий орган товариства є одноосібним. Назвою одноосібного виконавчого органу 
є "директор", якщо статутом не передбачена інша назва. 
13.5. Статутом може бути встановлено, що виконавчий орган товариства є колегіальним, та 
визначено його кількісний склад. Назвою колегіального виконавчого органу є "дирекція", а 
його голови - "генеральний директор", якщо статутом не передбачені інші назви. 
13.6. Обрання членів колегіального виконавчого органу та його голови здійснюється 
голосуванням щодо кожного кандидата окремо, якщо статутом не передбачено обрання 
членів виконавчого органу та його голови списком, кумулятивним голосуванням чи в іншому 
порядку. 
13.7. Для прийняття рішень з питань, які віднесені до компетенції виконавчого органу, але 
виходять за межі звичайної щоденної діяльності товариства, голова колегіального 
виконавчого органу зобов’язаний скликати засідання виконавчого органу. Статутом 
товариства можуть встановлюватися обмеження щодо суми, типу, предмета правочинів, для 
прийняття рішення щодо яких голова колегіального виконавчого органу має скликати 
засідання виконавчого органу товариства. Порушення вимог цієї частини головою 
виконавчого органу є підставою для розірвання з ним цивільно-правового або трудового 
договору (контракту). 
13.8. Рішення колегіального виконавчого органу приймаються більшістю голосів усіх його 
членів. Статут товариства може містити перелік питань, прийняття рішення щодо яких 
вимагатиме більшої кількості голосів. 
13.9. Фізична особа, яка є членом колегіального виконавчого органу товариства або діє як 
одноосібний виконавчий орган, не може бути членом наглядової ради цього товариства. 
13.10. Одноосібний виконавчий орган товариства або голова колегіального виконавчого 
органу товариства може діяти від імені товариства без довіреності. Статут товариства може 
передбачати можливість кожного або окремих членів колегіального виконавчого органу діяти 
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від імені товариства без довіреності або можливість усіх чи окремих членів виконавчого 
органу вчиняти дії від імені товариства без довіреності виключно разом. Якщо член 
виконавчого органу на час своєї відсутності призначив тимчасового виконувача обов’язків, 
такий член виконавчого органу несе солідарну відповідальність перед товариством разом із 
призначеною ним особою. 
13.11. Член колегіального виконавчого органу товариства не може передати свій голос іншим 
членам цього виконавчого органу товариства. 
13.12. Договір, що укладається з членом виконавчого органу товариства, від імені товариства 
підписує особа, уповноважена на таке підписання загальними зборами учасників. 
13.13. Повноваження одноосібного виконавчого органу чи голови колегіального виконавчого 
органу можуть бути припинені або він може бути тимчасово відсторонений від виконання 
своїх повноважень лише шляхом обрання нового одноосібного виконавчого органу чи голови 
колегіального виконавчого органу або тимчасових виконувачів їхніх обов’язків. У разі 
припинення повноважень одноосібного виконавчого органу або члена колегіального 
виконавчого органу договір із цією особою вважається припиненим. Статутом товариства 
може бути передбачено вимогу про обрання нових членів чи тимчасових виконувачів 
обов’язків для всіх членів колегіального виконавчого органу. 
14. Обов’язки та відповідальність членів наглядової ради товариства та членів виконавчого 
органу товариства 
14.1. Члени наглядової ради товариства та члени виконавчого органу товариства повинні 
діяти добросовісно і розумно в інтересах товариства. 
14.2. Члени наглядової ради товариства та члени виконавчого органу товариства несуть 
відповідальність перед товариством за збитки, заподіяні товариству їхніми винними діями 
або бездіяльністю. 
14.3. Член наглядової ради товариства, член виконавчого органу товариства звільняється від 
відповідальності, якщо доведе, що шкоду заподіяно не з його вини. 
14.4. Відповідальність членів виконавчого органу товариства чи членів наглядової ради 
товариства перед товариством відповідно є солідарною. 
14.5. Член виконавчого органу товариства не може без згоди загальних зборів учасників або 
наглядової ради товариства, а член наглядової ради товариства - без згоди загальних зборів 
учасників: 
1) здійснювати господарську діяльність як фізична особа - підприємець у сфері діяльності 
товариства; 
2) бути учасником повного товариства або повним учасником командитного товариства, що 
здійснює діяльність у сфері діяльності товариства; 
3) бути членом виконавчого органу або наглядової ради іншого суб’єкта господарювання, що 
здійснює діяльність у сфері діяльності товариства. 
14.6. Порушення обов’язків, передбачених частиною п’ятою цієї статті, є підставою для 
розірвання товариством договору (контракту) з такою особою без виплати компенсації. 
15. Проведення аудиту фінансової звітності товариства на вимогу учасників 
15.1. На вимогу учасника чи учасників, яким сукупно належить 10 і більше відсотків 
статутного капіталу товариства, проводиться аудит фінансової звітності товариства із 
залученням аудитора (аудиторської фірми), не пов’язаного (не пов’язаної) майновими 
інтересами з товариством, посадовими особами товариства чи з його учасниками. 
15.2. У такому разі учасник (учасники) товариства самостійно укладає з визначеним ним 
аудитором (аудиторською фірмою) договір про проведення аудиту фінансової звітності 
товариства, в якому зазначається обсяг аудиторських послуг. 
15.3. Витрати, пов’язані з проведенням аудиту фінансової звітності, покладаються на 
учасника (учасників), на вимогу якого проводиться такий аудит, якщо інше не встановлено 
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статутом товариства. Загальні збори учасників товариства можуть ухвалити рішення про 
відшкодування витрат учасника на аудит фінансової звітності товариства. 
15.4. Виконавчий орган товариства протягом 10 днів з дати отримання запиту учасника 
(учасників) про такий аудит та примірника оригіналу договору про проведення аудиту 
фінансової звітності товариства зобов’язаний забезпечити аудитору можливість проведення 
аудиту та надати завірені підписом уповноваженої особи товариства копії всіх документів 
відповідно до визначеного у договорі обсягу аудиторських послуг. 
16. Посадові особи товариства. 
16.1. Посадовими особами товариства є члени виконавчого органу, наглядової ради, а також 
інші особи, передбачені статутом товариства. 
16.2. Винагорода за виконання посадовою особою своїх обов’язків та надання їй інших благ 
можуть здійснюватися виключно на умовах та підставах, зазначених у договорі між нею і 
товариством. 
16.3. Конфліктом інтересів є конфлікт між обов’язком посадової особи діяти добросовісно і 
розумно в інтересах товариства в цілому та приватними інтересами посадової особи або її 
афілійованих осіб. 
16.4. При обранні на посаду посадова особа товариства зобов’язана подати товариству 
перелік своїх афілійованих осіб. У разі зміни складу афілійованих осіб посадова особа у 
п’ятиденний строк з дня, коли їй стало відомо про таку зміну, зобов’язана повідомити про це 
товариство. 
16.5. Отримання посадовою особою або її афілійованими особами від третіх осіб виплат, 
винагород чи інших благ за дії (бездіяльність), пов’язані з виконанням посадовою особою її 
повноважень, є конфліктом інтересів. 
16.6. Посадова особа, якій стало відомо про виникнення конфлікту інтересів, зобов’язана 
протягом двох днів письмово повідомити про це виконавчий орган товариства та наглядову 
раду товариства (у разі утворення). Виконавчий орган товариства зобов’язаний повідомити 
про виникнення конфлікту інтересів усіх учасників товариства протягом двох днів з дня 
отримання інформації про наявний конфлікт інтересів. 
16.7. Посадовим особам забороняється розголошувати інформацію, що стала їм відома у 
зв’язку з виконанням ними посадових обов’язків та становить комерційну таємницю 
товариства чи є конфіденційною, крім випадків, коли розкриття такої інформації вимагається 
законом. Ця заборона діє також протягом одного року з дати припинення (розірвання) 
договору між посадовою особою і товариством, якщо інший строк не встановлений таким 
договором. 
16.8. Порушення посадовою особою обов’язків, передбачених частинами другою, четвертою, 
шостою і сьомою статті 42 Закону України “Про товариства з обмеженою та додатковою 
відповідальністю”, є підставою для розірвання товариством договору (контракту) з такою 
особою без виплати компенсації. 
16.9. Афілійованими особами вважаються особи, які визнаються такими відповідно до 
Закону України "Про акціонерні товариства". 
17. Зберігання документів товариства 
17.1. Товариство зобов’язано зберігати такі документи: 
1) протокол зборів засновників товариства (рішення одноосібного засновника); 
2) статут товариства та зміни до статуту; 
3) протоколи загальних зборів учасників; 
4) документи товариства, що регулюють діяльність органів товариства, та зміни до них; 
5) положення про філії (представництва) товариства у разі їх створення (відкриття); 
6) протоколи засідань наглядової ради товариства та колегіального виконавчого органу 
товариства, накази і розпорядження виконавчого органу товариства; 
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7) аудиторські висновки та результати надання інших аудиторських послуг; 
8) річну фінансову звітність; 
9) документи звітності, що подаються відповідним державним органам; 
10) документи, пов’язані з випуском емісійних цінних паперів; 
11) інші документи, передбачені законодавством, статутом товариства, рішеннями загальних 
зборів учасників, наглядової ради та виконавчого органу товариства; 
12) документи, що підтверджують права товариства на майно; 
13) документи бухгалтерського обліку. 
17.2. Відповідальність за зберігання документів товариства покладається на виконавчий 
орган товариства та на головного бухгалтера (у разі призначення) - щодо документів 
бухгалтерського обліку та фінансової звітності. 
17.3. Документи, передбачені частиною першою  статті 43 Закону України “Про товариства з 
обмеженою та додатковою відповідальність”, підлягають зберіганню протягом усього строку 
діяльності товариства, крім документів бухгалтерського обліку, строки зберігання яких 
визначаються відповідно до законодавства. 
17.4. Товариство забезпечує кожному учаснику (його представнику) доступ до документів, 
визначених частиною першою цієї статті. 
17.5. Протягом 10 днів з дня надходження письмової вимоги учасника товариства виконавчий 
орган товариства зобов’язаний надати такому учаснику копії відповідних документів, 
визначених частиною першою статті 43 Закону України “Про товариства з обмеженою та 
додатковою відповідальність”. За підготовку копій документів товариство може 
встановлювати плату, розмір якої не може перевищувати розмір витрат на виготовлення копій 
документів та витрат, пов’язаних з пересиланням документів поштою. 
 
18. Значні правочини та правочини, щодо вчинення яких є заінтересованість. 
18.1. Статут товариства може встановлювати особливий порядок надання згоди 
уповноваженими на те органами товариства на вчинення певних правочинів залежно від 
вартості предмета правочину чи інших критеріїв (значні правочини). 
18.2. Рішення про надання згоди на вчинення правочину, якщо вартість майна, робіт або 
послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 50 відсотків вартості чистих активів 
товариства станом на кінець попереднього кварталу, приймаються виключно загальними 
зборами учасників. 
18.3. Рішення про надання згоди на вчинення інших значних правочинів, крім зазначених у 
частині другій статті 44 Закону України “Про товариства з обмеженою та додатковою 
відповідальністю”, приймаються загальними збори учасників, якщо інше не встановлено 
статутом товариства. 
18.4. Якщо замість кількох правочинів товариство могло вчинити один значний правочин, то 
кожен із таких правочинів вважається значним. 
18.5. Посадові особи товариства, винні у порушенні порядку вчинення значних правочинів, 
солідарно відповідають за збитки, заподіяні товариству. 
19. Правочин, щодо якого є заінтересованість. 
19.1. Правочин вважається правочином, щодо якого є заінтересованість (далі - правочин із 
заінтересованістю), якщо він укладається товариством з будь-ким із таких осіб: 
1) посадовою особою товариства або її афілійованою особою; 
2) учасником, який одноосібно або спільно з афілійованими особами володіє часткою, що 
становить 20 відсотків статутного капіталу товариства, або його афілійованими особами; 
3) юридичною особою, в якій будь-яка з осіб, передбачених пунктами 1 і 2  частини 1 статті 
45 Закону України “Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю”, є членом 
органу товариства; 
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4) іншою особою, визначеною статутом товариства. 
19.2. Статутом товариства може бути визначений порядок надання згоди на вчинення 
правочинів, щодо яких є заінтересованість. Відповідні положення можуть бути внесені до 
статуту, змінені або виключені з нього одностайним рішенням загальних зборів учасників, у 
яких взяли участь всі учасники товариства. 
19.3. Якщо учасники товариства не дійшли згоди про встановлення у статуті порядку 
погодження щодо правочинів із заінтересованістю, правила статті 45 Закону України “Про 
товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю” не застосовуються. 
19.4 Посадові особи товариства, винні у порушенні порядку вчинення правочинів із 
заінтересованістю, солідарно відповідають за збитки, завдані товариству. 
 
20. Схвалення значного правочину та правочину із заінтересованістю 
20.1. Значний правочин, правочин із заінтересованістю, вчинений з порушенням порядку 
прийняття рішення про надання згоди на його вчинення, створює, змінює, припиняє цивільні 
права та обов’язки товариства лише у разі подальшого схвалення правочину товариством у 
порядку, встановленому для прийняття рішення про надання згоди на його вчинення. 
20.2. Подальше схвалення правочину товариством у порядку, встановленому для прийняття 
рішення про надання згоди на його вчинення, створює, змінює, припиняє цивільні права та 
обов’язки товариства з моменту вчинення цього правочину. 
20.3. До відносин щодо схвалення значного правочину застосовується також правило абзацу 
другого частини третьої статті 92 Цивільного кодексу України. 
21. Виділ товариства 
21.1. Виділом є створення одного або більше товариств із переданням йому (їм) згідно з 
розподільним балансом частини майна, прав та обов’язків товариства, з якого здійснюється 
виділ, без припинення останнього. 
22. Припинення товариства 
22.1. Товариство припиняється внаслідок передання всього свого майна, всіх прав та 
обов’язків іншим господарським товариствам - правонаступникам шляхом злиття, 
приєднання, поділу, перетворення або в результаті ліквідації. 
22.2. Добровільне припинення товариства здійснюється за рішенням загальних зборів 
учасників у порядку, встановленому Законом України “Про товариства з обмеженою та 
додатковою відповідальністю”, з дотриманням вимог, встановлених законодавством. Інші 
підстави та порядок припинення товариства встановлюються законом. 
22.3. Якщо серед правопопередників товариства є акціонерне товариство, акціонерами якого 
є особи, права на акції яких обліковуються в депозитарній системі України на рахунках у 
цінних паперах, відкритих депозитарною установою на підставі договору з таким 
акціонерним товариством, реорганізація такого товариства не допускається, а рішення про 
реорганізацію є недійсним. 
23. Злиттям є створення нового господарського товариства - правонаступника з переданням 
йому всього майна, всіх прав та обов’язків декількох товариств, що припиняються внаслідок 
цього. 
24. Приєднання товариства 
24.1. Приєднанням є припинення одного або декількох товариств з переданням ним (ними) 
згідно з передавальним актом усього свого майна, всіх прав та обов’язків іншому 
господарському товариству - правонаступнику. 
24.2. Якщо товариству, до якого здійснюється приєднання, належить частка у статутному 
капіталі товариства, що приєднується, така частка не враховується для визначення розміру 
статутного капіталу товариства в результаті приєднання. Якщо товариству, що приєднується, 
належить частка у статутному капіталі товариства, до якого здійснюється приєднання, така 
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частка не враховується для визначення розміру статутного капіталу товариства в результаті 
приєднання. 
25. Поділ товариства 
25.1. Поділом є припинення товариства з переданням всього його майна, всіх прав та 
обов’язків двом чи декільком новим товариствам - правонаступникам згідно з розподільним 
балансом. 
25.2. Якщо частка у статутному капіталі товариства, що припиняється шляхом поділу, 
належить самому товариству, така частка підлягає розподілу між його учасниками 
пропорційно до належних їм часток у статутному капіталі товариства, що припиняється. 
26. Перетворення товариства 
26.1. Перетворенням є зміна організаційно-правової форми товариства з його подальшим 
припиненням та переданням усього майна, всіх прав і обов’язків новому господарському 
товариству - правонаступнику. 
 
27. Договір про припинення товариства 
27.1. Товариства, які беруть участь у припиненні, можуть укласти договір про припинення, 
який визначатиме умови передачі майна, прав та обов’язків юридичним особам - 
правонаступникам, розмір часток кожного учасника у статутному капіталі кожної юридичної 
особи - правонаступника або коефіцієнти конвертації часток в акції (якщо 
правонаступниками є акціонерні товариства), склад органів юридичних осіб - 
правонаступників та інші умови припинення. 
28. Правонаступникам юридичних осіб, які припинилися, не можуть належати частки у 
власному статутному капіталі. 
28.1. Конвертація часток учасників у статутному капіталі товариства, що припиняється 
внаслідок поділу, в частки у статутному капіталі товариств-правонаступників здійснюється із 
збереженням співвідношення між частками учасників у капіталі товариства та кожного 
товариства-правонаступника. 
28.2. Частки учасників у статутному капіталі товариства, що припиняється внаслідок злиття 
або приєднання, конвертуються в частки учасників у статутному капіталі товариства-
правонаступника із збереженням співвідношення між частками учасників, яке існувало в 
товаристві, що припинилося, у межах сукупної частки таких учасників у статутному капіталі 
товариства-правонаступника. 
28.3. У разі виділу товариства частки у статутному капіталі товариства, з якого здійснюється 
виділ, конвертуються в частки цього товариства і товариства, що виділилося, та 
розподіляються між учасниками із збереженням співвідношення часток учасників 
товариства, що існувало до виділу. 
28.4. У разі перетворення товариства частки у статутному капіталі товариства, що 
перетворюється, конвертуються в частки товариства-правонаступника та розподіляються між 
учасниками із збереженням співвідношення часток учасників товариства, що існувало до 
перетворення. 
28.5. Якщо правонаступником товариства є юридична особа, щодо якої законом не 
передбачено статутного (складеного) капіталу або поділу такого капіталу на частки між 
учасниками, положення частин другої - п’ятої статті 54 Закону України “Про товариства з 
обмеженою та додатковою відповідальністю” не застосовуються. 
 
29. Захист прав кредиторів під час виділу та припинення товариства 
29.1. Протягом 30 днів з дати прийняття рішення про припинення товариства шляхом поділу, 
перетворення, або про виділ, а в разі припинення шляхом злиття або приєднання - з дати 
прийняття рішення про це останнім з товариств, що беруть участь у злитті або приєднанні, 
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товариство, що планує виділ, та кожне товариство, що бере участь в припиненні відповідно, 
зобов’язане письмово повідомити про це всіх відомих йому (їм) кредиторів і опублікувати в 
органі друку, в якому публікуються дані про державну реєстрацію юридичних осіб, 
повідомлення про прийняте рішення. 
29.2. Кредитор такого товариства, вимоги якого до товариства не забезпечені договором 
забезпечення, протягом 30 днів з дати направлення йому повідомлення, або з дати 
опублікування повідомлення, зазначеного в частині першій цієї статті, має право звернутися з 
письмовою вимогою про здійснення на вибір товариства однієї з таких дій: 
1) надання забезпечення виконання зобов’язання; 
2) дострокового припинення або виконання зобов’язання (зобов’язань) перед кредитором та 
відшкодування збитків, якщо інше не встановлено договором між товариством та 
кредитором. 
29.3. Якщо кредитор не звернувся до товариства у встановлений строк з письмовою вимогою, 
вважається, що він не вимагає від товариства вчинення додаткових дій щодо зобов’язання 
(зобов’язань) перед ним. 
29.4. Виділ або припинення товариства не можуть бути завершені до задоволення вимог, 
заявлених кредиторами. 
29.5. Товариство, створене внаслідок виділу, несе субсидіарну відповідальність за 
зобов’язаннями товариства, з якого здійснено виділ, які згідно з розподільним балансом не 
перейшли до товариства, створеного внаслідок виділу. Товариство, з якого здійснено виділ, 
несе субсидіарну відповідальність за зобов’язаннями, які згідно з розподільним балансом 
перейшли до товариства, створеного внаслідок виділу. Якщо внаслідок виділу створено 
декілька товариств, вони несуть субсидіарну відповідальність спільно з товариством, з якого 
здійснено виділ, солідарно. Якщо після виділу неможливо точно встановити обов’язки 
товариства, з якого здійснено виділ, за окремим зобов’язанням, що існувало у нього до 
виділу, товариство, з якого здійснено виділ, та створені внаслідок виділу товариства несуть 
солідарну відповідальність перед кредитором за таким зобов’язанням. 
29.6. Якщо товариств-правонаступників, створених внаслідок поділу, декілька, то товариство-
правонаступник, створене внаслідок поділу, несе субсидіарну відповідальність за 
зобов’язаннями товариства, що припинилося, які перейшли до іншого товариства-
правонаступника згідно з розподільним балансом. Якщо після поділу неможливо точно 
визначити товариство-правонаступника щодо конкретних обов’язків товариства, що 
припинилося, товариства-правонаступники несуть солідарну відповідальність перед 
кредиторами товариства, що припинилося. 
30.  ТРУДОВИЙ КОЛЕКТИВ ТОВАРИСТВА 
30.1. Трудовий колектив Товариства становлять фізичні особи, що беруть  участь  у його 
діяльності на основі трудового договору,  а також  інших   документів,   які   регулюють   
трудові   відносини працівників з Товариством.  
30.2. Умови організації  та оплати  праці  членів  трудового колективу Товариства,  а також їх 
соціального захисту визначаються відповідно до законодавства. 
31. ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ 
31.1. Товариство є самостійним учасником зовнішньоекономічної діяльності за чинним 
законодавством України, здійснює ділові контакти з іноземними фірмами, організаціями, 
установами з питань, що входять до комерційних інтересів товариства. 
31.2. Товариство має право здійснювати будь-які, не заборонені чинним законодавством 
України, зовнішньоекономічні угоди (договори, контракти), за умови отримання, при 
необхідності відповідної ліцензії. 
31.3. Здійснюючи зовнішньоекономічну діяльність, товариство керується чинним 
законодавством України та міжнародними угодами, ратифікованими Україною. 
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31.4. У сфері зовнішньоекономічної діяльності товариство здійснює: експорт товарів та 
послуг власного виробництва; експорт товарів та послуг не власного виробництва без 
переходу права власності; експорт товарів та послуг не власного виробництва з переходом 
права власності; імпорт товарів та послуг не для власних потреб з переходом права власності; 
тощо. 
32. ОБЛІК ТА ЗВІТНІСТЬ  
32.1. Товариство  веде  бухгалтерський  облік результатів своєї господарської діяльності 
відповідно до законодавства.  
32.2. Товариство складає відповідно до законодавства  фінансову звітність, на підставі якої 
визначаються фінансові результати його діяльності.  
32.3. Перший фінансовий рік Товариства  розпочинається  з  дати його державної реєстрації і 
закінчується 31 грудня поточного року. Кожний наступний фінансовий рік відповідає 
календарному.  
32.4. Товариство  забезпечує  подання  статистичної  та   іншої звітності органам державної 
статистики,  іншим центральним органам виконавчої влади відповідно до  їх  компетенції  в 
обсягах  та  у строки, передбачені законодавством. 
 
33. СТАТУТ ТОВАРИСТВА.    
33.1.  Установчим документом товариства є статут. 
33.2 Перша редакція статуту товариства підписується всіма учасниками товариства. 
Справжність підписів учасників засвідчується нотаріально. 
33.3. Зміни до статуту товариства та перша редакція статуту товариства, створеного в 
результаті реорганізації, підписуються учасниками товариства, які голосували за рішення про 
внесення таких змін чи про затвердження першої редакції статуту, або особою, 
уповноваженою на це органом, який прийняв таке рішення, якщо це передбачено статутом. 
Справжність підписів учасників або уповноваженої особи засвідчується нотаріально. 
33.4. Якщо товариство створюється в результаті реорганізації, і при цьому учасники 
товариства матимуть менший обсяг прав щодо відчуження своїх часток або щодо виходу з 
товариства, ніж мали учасники (акціонери) правопопередника, або якщо такі права є 
вужчими або більш обмеженими порівняно з правами учасників (акціонерів) 
правопопередника, перша редакція статуту такого товариства приймається одностайним 
рішенням всіх учасників і підписується в порядку, визначеному в частиною другою статті 11 
Закону України “ Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю”. 
 
33.5 Статут Товариства складений, пронумерований, прошитий на_____________ аркушах та  
підписаний всіма учасниками Товариства. Справжність підписів учасників засвідчується 
нотаріально. 
 

ПІБ учасника Підпис учасника 
  
 


