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товАриство з оБмЕжЕноЮ вlдповlдАльнlстю , лtФl,сЁрвlсЕКСПЕРТ ", що

iмe'ycTbci дмi lовариство, a."op"ii" iдiс у вiдповiдностi до положень 3акону Украiни "Про

товариства з обмежеиою та додатко8ою вiлповiЙьнiстю", Господарського Ko,1eKcy Украiни та iнших

зu*oЬouu""' sloiв Украiни, а також цього стат,\ту, який € Його сдиtlим усmновчим документом,

То"чрЙ"о 
"""" "iоповйа,.,rьнiсrо 

за своivи 1обов'язаянями sciM належним йому майном, Товариство не

Bif повi]а( 1а ]обов'язаннями cBoix 1,часникiв,

стоття l. нлЙмf,нувлння тА мlсцЕзнАходдЕнн,l товлриствА,
1,1, поs е найменування украiнською мовою: тоВАРиство з оБмЕжЕною

вIдповIдАльнlстю,лlФтсврвlсЕкспЕрт,.
1,2. Скорчене вдймеtування украiнською моsою: тоВ "лlФтсЕрвlсЕкспЕрт',
1.3. Повне айменування 

"Ёi;Й"--;;-Й, ОВЩВСТВО С ОГРАНИЧЕННОй

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ,ЛИФТСЕРВИСЭКСПВРТ,.
I.4, Скорочене найменувавня росiйськор мовою: ооо " лиФТсЕрвисэкспЕрт ,,

],5. [lовне найменуваннл англiйською мовою: LIMITED 1,IABILITY coMPANY

"LIFTSERVlSEExPERl,,,
1,6. Скороче е найменування англiйською мовою: LLc " L|FTSERvlSEЁxPERT ",

l,7. ГIовне та скороченi наймеяувания Товариства iншими мовами та порядок його використавня

визначасться aua-""п*п збораvи учаiяикiв або !,часником (в рsзi якurо учасникоNl Товариства € o:lHa

особа),
стаття 2, УЧАсники тоВАРистВА,

2,l, Учасниками Товариства с:

i.l,t, Гро"*"пп" Укра'iни Кичилrок Михайjlо Володимирович, пsспорт АС 942204 виданий

Сr"ро"Йiч""*"r, рв умвс Украiни v Волинськiй областi 09 серпня 2004 року, який проживдс за

ч^рJ"й qа+цz, Волинсьха обпасl,", Сrаров"*iв,",*ц 
л !-лi,л ,:".no 

Сереховичi, вул, Шкiльна 6,

|еl".ра,riИ""fuо"ер облiковоi картки ltлагника поJагкiв 32,}2з22452,

Z.1.2. ГромЙнин УкрвIни Цахло Андрiй lванович,_паслорт СК 7J 7082 виданий Броворським РВ

гV МВЪ Vкрiiни в киiвськiЙ областi 26 листопада l99? року, якиЙ проживае зд адресою: 07454,

Киiвська облsсть, Броварський р-н. с. Требухiв. вул, Мsтросово 3l а, ре€gФацiйний номер облiковоi

картки rulатника податкiв 2E49I208l l,
2,2. Учасииками'fовариства можу,ть бри як фiзичнi, так i юридичнi особи, Кiлькiсть учасникiв

]Ьвариства не обмФк}сться,
2.3, Учасником Товариства ]$охе бу],и одна особа у

в стат}тному капiтмi Товариства,

порядк) та засобами. передбаченими uим сr,аryгом:

випадку набупя нею у власнiсть Bcix часток

2,4, Учасникв Товариства мають llpaBo:

]) брати участь в ynpaMiHHi Товариством у порядку, передбаченому законом m визначеному

LLим стат)том]
2l отримумти iнформацiю про l,осlrодарську дiяльt]iсть Товарйстваl

Зjарuru _r"""rо 1 -,;оrlьяостi lЪваристsа s обсязi i формм, пере,rбачених стдт}томl
qi bpnr" у*о"." у po.no,ri:r i приблку fовариства m одержувати його части у (дивiденди );

Si 
""Иrп 

з То"арисr"а та здiйснювати siдчуження часток у статутяому Kaпiталi Товариства в

порядку. встанов.пе ому законом та цим статлом;' ' -- 
Ъ) orpnuorn у iозi лiквiлачii Товариства частину майна, що змиши,,lася пiсля розрахункis з

кредиторами, sбо Його Bapтicтbi'-'--"' ji'noou"urn проло;ицii нарозгляд загмьних зборiв учасникiв та iцших оргаriв Товарисrва;

8) учасники мох}ть мати iHmi права, передбаченi чинним законодавством та цим сmт)том,

2 5, Учдсники Товарис,lва зобов'язанi,
l ) додерж}ватися сl,аl,у,гу Товариства;

2) виконувати рiшення загмьних зборiв учасникiв Товариств& а також вносити вr,п8ди у розмlрl,

J) не розголошувати комерцiйну тасмняцю,га
4) учасники можуть мати iBmi обов'язки2rЩ

конфiаенчiйну iнформацiю чlодо Товаристваl
законодааством та цим стат}том,

Стаrrя .], ПЕРЕХlД ЧА
},стА,г},н

ЧАСТКИ] УЧАСНИКА
вАриствд.

яня чдстки (частини частки) iншоlо
3.1 . Учасник

учасиика товарист8а,
товариства маa п

що прода€ться
(частини частки)

У)Щ**/
)\!овах. на яких частка

k",.^a ё;

злiйснюсться за цiною таlабо iяших



],2 Якцо Ki,lbкa )часникlв 1ов:lрисгва скорисIаються своiм,перева)кним правом, вони

при.'6аваюlь частку (чsсr ину частки 
' 
п;;"""::;i - oJ,^i,гl "алежних 

-lM чsfiок у статутноv) капl lal l

lовариства. ,,* ма. Havip продати свою частк} (частину истки) ТРСriЙ,ОСОбi

,,ооо",.';i"ouii".iН"l"";^J"li1,";J"-Xl,;; i",,i* i'"o,**l" товар_иства та поiнформувати про цiн) та

DозvlD час]ки. шо вiзч)ж}сться, ",t ii,#;;; ;р;;ф 'Я-ч: 
],::]""""""""::, 

T )часникiв товарис,lва

,ро ягоv JO rHiB 1.1ати отриvа lllя 1 {,iJiil ::;i!.i:j:l;::tlж: H T;;i; :lbTJ.l#-JJ"ý
no"irn"uu nn."\lo", }часника, який ',lfi;,i;:;;_, ;",;;р;.;.";;;; ";о ,.ол "u 

.}1.JeHb r lаrи

:]:ýi}l:1 lj"l,K"iiiT]L,lT; "t:,;l;..i;;;;i;"ii,,*, 
олп вiдчужена тр..'iй ocйi на умовах,

"*i 
61"и no"iao""eHi 1ЧаСВИКа1,1 ТОsаРИСТВа' у (частиraу частки) третiй

'" " ';,;";;" y"u"nn* 
'o""pu,,,"u, 

який vас Havip про,l!ги свою частк

,,c,,6i, о риvав Bt r iншоt о r часника "";J;i ;i:i1{*':r#::H,_Tfii ,,.1;,.fr""T#:Жl11"];

;,}*Ёi,i::i-;,Н;;il;J.:lт\,;Ё?;,жт:i::lг{i*жнiт*:ljJ]ж,;::нli
,r,,кrпець vat право }верн!,],ися * 

",1,л ;;;;й ;;o"ui, у раз, ухилення покупtц в_iд }кла,lевня
*асrини1 укла.lониМ * -"р:,]:1:::'};"Б*l pJ-by** ""оо "".r*у тотiй особi на равiше
логовору купiмiпродa)ку продавецl

in"iro"i."n,. y"u."nKaM товаРИСТВа_)'МОВаХ 
вимагаlи в судовому порядку пероведенвя "i_"*.:t_"j:

"o""".J,i 
J;Ён-;"""1тillн1;,ffi"й";**", ""p,.u"**",np";o 

такого учасним товаристаа с

,a",.u""r" пi,,"""u oaBHic rь за такими виvоl аvи сl ановить оJин plK,

].6, якшо продаi( частки (;;;;;;;;") у ".ur,'no"y 
KaПiTa-ri rОВаРИСТВа ЗДiЙС lОСГЬСЯ На

al,KLlioHi (rrублiчних торгахl вiдпо'вiд]о ,r" ,"'-J"y, n"p"u*n" npu"o учасника товариства не

застосовуaться' --.'ИКа Т!)ВаРИСТВа не застосовусться у разi. якurо це передбачено

],?, IlepeвaжHe право учасн
*npnopur"u*"oo.ouopo*, "oponn'o "*о,о 

с такий учасник,

.,"-".1н;Jýi:,Ёff ,ffi Y"i::;t#жNH"J}jiШ":"iЧ}:::;::-"",,
'1'l' Учасник товариства *:,;'i;;;";;;;"";""й 

,o,upn,,,"u uoo TpeTiM особам,
*u i,, 

",i 'oug"*"j"o"}u|ýi_|i i":"'Ж; 
';;;;;; 

.'u "*"n"" 
i.i.B заставу oony"*u"ro"" лише За ЗГОДОЮ

iх,Uих учасникlв,
4,3. Уч&сник товариства

капiта,,liлише в тiй частинi, в якiй
мас право вiдчужити свою частку (частину частки) у стат}тному

Bo|la е оflлаченою.

Стаття 5, оСоБЛИВостl зВЕРнЕння стягнЕиня Ед чАсткУ УЧАсникА
товлриствл.

5. i, звернепня с,l ягнення н8 -1"}:J"*:;xiliJ*TT;T,tЖ:;##::H:ffj3xff il:
_lпN\vеhlа про с,]ягнення з 

'*'"i:"1 ,1,1,]i:"].;;;"..,n"i, ,*u n.p.o"n" ) }аставу 0 зsбезпечення

Jвервсllня стягнення _на 
часlк} маиl

зобrэвязання tнцоt осоои,
j'2'ВЙкопавецьповiдомля.товаРиствопронамiрзвернlти..'jl:l:'*"uчасткуУчасника

,uoup".',"u tбчр*пп*ч) та на:l(ила{ :::;::i:.ж'''ж,Hl#""iT'li#'"lY;"l"-1"'J'"T,,Ёl]l:i
.потягоv ]0 днis з .]ня одержання та

;il;;l;' "*'';;;;r-;;*чu,д,,о"i,t,,,ч,п),,,l:л]::Ili#1?,l.оv 5._. crani 5 сгагуry. говарисrвt,
5 ], З ]ня о.]ерлання ловljlо\l]еltнч, ,lcpl,wq1!l19,v "J, " lансовоi звiтностi. iнших

]обов'я,вне надавати виконавцю 1а бор iник) 
лдос^D 

п -дочдоlýмент!ь Фlр

,,l-yr."ri". п"оь"iо"их,!,lя визначеннЯlаРi::ll;":'#ýН;-еного пункгом 5,2 cTaTTi 5 стsгл.).
j,.l, I1роIяtом l5 днiвT ДНЯлл_ 

,.л___.;лп*никд вiдповiдддjо ринковоi BapTocric}K)ПHocтi
ника сmном на день. Що

;;l;;;;r;; y*"""n*i",ouupn"'"" пропорцiйно до розмlру ч

во вiдмqвилися Biдпеос,]Yвав накледенню арешт) на частк),
"-'-*' 

sJ, вп*опu""ч" npono"1, iншиv \,часникаv товар

,"n.o n"p"ao*noro права що,]о часrки l прилбв_rи.,ча9ТЦ,,

r^пяписI'ва l Uбvе)rrеною,rа ]U_laIKoBoKl B1,1noBl,]aJIbHlc lю
'""*'"l,i, -ri"*-"."" 

повинен сп.lаIити Bapticrb частки.

1раiнф"Про

/Цач,--п
iняДоговор)

*упl""iпролч*j, Виковавеuь пере:lд€ час,lку покупltю Ilpoт'

0За

ня оп.lати.



5,?. якцо onjlaтa, передбачена пунктом 5,6 cTaTTi 5 статуry, не буде зпiйснена у встанов]lений

jгpoк.loloBip K}пi&li-llpoliuк) вва,iаrIься гз,J,r",iJil"r,aпочlо.о 
до пунrD 5.2 чи пунlсу 5 ], clarlt 5

., "","] 
l.JlH";;:i,цHi"ji{"цýfi:ii*,fi t*;l;l l,:lTl,..:"J; ;ff #ffi#::::

*, пiо,,i-продолr вва)катиvеть!я po]lpвa

n'u p."lhuu,ro nu 
"1*,LioHi 

в загмьноv) поря;lку

';ffi 8,fl'Ji,},iff ;i:ъlёзf,ti+ЁвцЁ,ýr
6,1, У разi cvep'i або "o",;;i;;';;;";;u--,o,"pn","u 

йоrо часткб переходить до йоIо

.nor*o."u* *n ipu"o""'", """* 
6,:l, 

].'_:tl l"ЪЁНi"'?ТНii "aо 
померлиv учасника - фilичвоj оr_оби

6,2, У разiсмертi, оrол"'""1]"'i.й;. 
";;;; 

rй.Ь у ",u,y""o"y 
капiтмi товариства станови,t,ь

чи припинення }часника - loр".]i:::l_л., 
tакiнчення строку 1Tя прийнятгя спа,fшини,

,rerlпre 50 вlдсоткiв. ]а якшU протяrо\! Р.^' ] -]:,:.,,,_,,, *""." ""^.n"* 
не лодали 1аяв} Ilpo

sстаtlовrеного законодавством, о*д*ло,"ц, l"|ji""^,i ,,";;;";;";;;;r; 
учасника з товариства, 

,I,aKe

встчп до товариства вiдповiпноi --l'l.".]::ilТfi,;л;'";;; 
";;i.й-ься. 

якчtо t{le.Ka такогО

п,txеrrяя приймаtть.Jя беr врахlваttltя toloclu )ча!lt,м, л_,"i."_*i 
^ь.6iльше, 

товарисrво MoiKe

i;::;;;" ;'.',;;;;,,1 *uni,,ni, ,n*nn",,ua сlановиl,ь 50 si,]co'litB аоо

irриймати рiшення. поч'",оп, 
' 

, 

" 
*"',,""i"о-,'йрu" "о, 

б" 
"рчлу"аяня 

голосlв цьоrо }часника,

('lвrтя ', ttИХIД УЧАсникА } тоВАРис_т_влА,

7,l, учасltик lоsарис,ва. .-rя":h;;I1ж},#H;#;:IJ** "-*": ::":- ::
вiдсоткiв, мо)ке вийти з товариствs у буiь-я-l: :"_:::,_;::i;;i";,"i,J""on.iuu 

".unounTb 
50 або бiльше

7'2'Учасникrоварис'.ч"'..u.'*u"*п'п.}стат}тноv)хsпiталlтоварис']

"о**т:чf; ""#н;:тжfi 
:НЖ:#ri;;Ёfi Щ',Ъ"ж11'{"оже 

бяи прийняло протя го!

одного мiсяця з лия поочпu, у"""пп*п"Jiч"ви, якчlо iнrции стрк не передбачений стат}'юм,

7,4, Якцо для un*oor- ,*u""n,l 

"i,оО*И,Й'"",n 

i",ui." у*сttикiв,товариства, 
вiя ilo)Ke вийти r

товариства протягом одного "i-"" ":t'."-"^,"i-",чкоi "одп 
oimBHiM учасникам, якцо менший строь

не визtlачений такою ]rодоlо,
?,5 Учасник sваrкасться такнм. Ulo вийu]ов з тoBapncтBa. з iня дер)кавноj ресстрацi'i йоrо виходу

Виliл учасника з товариства, "";'i;;i;-"';;;;; 

, 

, ,,J*op"","i lle змишиться жодного учасника

lабороняt гься' i,rнагися про вихil )часника*"*;;"й 
пi]нiше ]0 JHIB 1Jня, кiли,]овариство JiзнL,luся,чи vало дl

"ouo 
зобо",".а". no"ioo* -u -u-",*:;l.#-"яlj"JЯýъЁfi 

:" ;x'"J;,l}xtiiiЦ,"::*i
рп']гlах)нок ra копii ,toKlvcBr,tB' :","l,i,:;;; i;;.];";;"' ",_,по",.,"оi 

,,u""n у поря,]ку, пере,rбаченпv1

;lН"'riЙi;"*"ij"i"Ъ*,JХi п",,,iо"",;-*о"*""их осiб, фiзичних осtб - пl:приrv,trв rr

гDомадськи\ фоРv}ваllЬ 
" Iilo\t о]ноrо рок) здня. ко;tи воно дiзналося чи мало цiзнагис'

"r" ""лl^'r*Хil;:J;i::Н;'1}:liХ';;;"З'.,, 
,i""i"*, *o,ic'b йоlо_частки, стаDпоv товарис,lва

шо дit на чоvент вихооу ,"u""n*u, л.олi"""-ЬЬчч,п", iп,пИ *o*_,1::j]:"",n"" ,a*oi виплаl и,

7.8, BapтicTb частки учасника ";;;;;"' 
виходячи з ринковоi BapTocTi сукупноfii Bcix частоt

,"*"n*i"'ro-й"r* лропорчiйно:о polмip}":H:ffi":Hi:?T 
товарисгва зобов,язання зi :п.lаt,' '1.9. За погодlrсенням учасника

, ,",u""'' *o,irb uJ*, б1.r и и',li*сно зобп"'язанвям ir пере,rrачi iншого майна,

],l0, l!,варисlв,J BBll_,""r,,""",;;;;,;;;; вийшоu з ,овариства,,вартiс,]ь його частки або перg,]н,

'"Лr'о 
rп,u" прпЬрuiйно _rо розlliр1- оплачЪноi частини час,rки такого }часника,

7.1 l. Товариство зФбо"'":l""" "**u," уй"и*у, "кпй "ийшов, 
товаристsа, досауп до локумеl]тtl

Фiнансовоi звirностr. i",un,,,o*y*,"n",,i""n6;;Tl#"?";:"T::Li":fr;:,"Б,;T_l1"зvip та cno,it

_l,]] лl]1rlТ,."i"j*lli."i'Гi,i;,,.;;.;;;;";o"","u, u ,,u*o* *р:ч _":л61}.?:::проведення рзрахункiв з учас
:i]il]a::ii ЖН:ii Ъl,i;iiiffi Hfi ЙТ:*1* *#';"iiT",.T"xT,::frr#:,,",llОчнО'l J lЯ,l blloc l l, б 

' 
JПО,У,'Дф' |п',r;]фffi,i 

"i.,,"*iu. 
u 

"*"* "_.,1и 
) чдсть вс i } часн ики говарис I ва

,lLo|,1о..rносlайниv пiшеrl1|'6'9iа:!ЦqО_Щ |j",],i):":;,";:;,;",i__""" "ь* 
Jo вiдносин uro,b

{ltýq7t,k ] Ii- N,iýп, ' craDT} здсlосовуктться

]_'::.t"':::"::lilР,*liЫйKлф:iiý"_,J ,],"i,i йо ""_b""n', учасним зто_вариства 1i,
,l.c li lK|B IlDийнятlя 'lаlфl"lПФДIСЕFОl9l,;t;Ж;;;r;;-;;;";, 

такого рiшення Iовариство ]обОВ'Я]аН,
,,,*,," ]l 

":::,].:::1::КýД'.ft,t/..дко!лцюl правонас_т}Il*п*у1 ""р.,-" 
ло- часrки, BapTirI



частки визначастьсЯ станом на день, шо пер€д}вав дню прийняття загбльними збор8ми }часникil

о'lll*"}:l1".;;l:"т:-l,Ё":х:1,;".1жт":;ься також д0 вiдносин що]0 виход) ] товарис]вi

cna.xкocмlul чи пр!воиасryпника учаснйка,

Стаття 8. НАБУТТЯ тоВАРисТВом чдстки у ВЛдсномУ C'TATYTIIOMY кАпIтАJII,

8.1, Товариство vac право "р],:ЬчЫ'"u",n" 
} масвому стат]лному KaniT",'i без йог(

,rменшення яа poзMip Ta*oi *"'*n п",iiТу*,о"п,Ъ "u'^,no 
такого придбання товарйство сформуl

....пвний капiтал } po,vipi цlни '*"j6"rl"J ""-i "*,"' часIки, який не vоже використов}ваrися :Lr:

l;il;"", 
"nn.,u, 

n"*opn",oy*,::: i,:ж:,:::H:::o.o "".,*" } власном) ствтрноv1 капirап

,","r"j.:",1iH,#iri::;:ii";ii'r,H;"i ,",Й"""'.u*'" УЧ"СНПКi", У ЯКИХ ВЗЯЛИ УЧаСТЬ ВС

\ часн ики товариства,.8'].час'lки'цона-lсжаIьtовариUгв).невраховУютьсяпривизначеннiрезулыатiвгоJlос)ванн

на заlмьнил rборах 1часникrв ,,o";;;;;,;i Пf"бР*5 'o"oPn.."". 
а ТаКОЖ ПРИ РО]ПОДl]1l vаИН'

.o*е*;Т 
Т?l"l;;iЪ"*fi"""",,-" tчастини частки) учасника самим 

_товарисгвом 
без rменшенн

статrтного к8пiталу To"opn",uu 
"о"о 

,оЁоii,"", ,дiЙ'пЙп "iд"у*'"п' 
TaKo-r частки вiдматно не пlзвlцll

Ж'";Ё;;;; й" ;;; iриабання частки 1части и частки),

стяття 9, впплАтд диRlдЕндIв учлсникА_м товлриствА,

9,l. Ви&rата дивiденоi" ,"iй,;;;;;;;-Ынок чистоrо nIn!}]:)_]o"uon","u особам якi булt

учасниками товариства "u 
u"n" nn"O','""-,"o;;;;-; "р виплаry ,ливiдендiв, пропорцiйно до розмlр,

lxHix часток.
9.?. ТоваристOо виплачуt_ lивiленли грошовими *о"ulп,_л|IIо iнше ве встаяовпен,

оlносr,айним рiшенняu aчa-оu"* ,rОооiu"iЙiu",о, у ,*n,, 
"a"nn 

участь Bci ),часники товариства,

9,3. Ливiденли "о*r" 
*"""очl'о"]'пi;";"Ъ;-;;;;;;р,o;, цо с кратним квбрт&,lу, якщо |нше н

пер(.lбачеhо cтaT),lov ':ть rtiсяцiв з jlня прийняг'
g 4, Вип]ата ,lиBlJeIlllB 1.1lи(liKl( Iься } cIpoK, цо не llеР€ВИЩ!'t_Ш.Х

рlшення про ix вип"lаг}, ,**о ,"u,iO 
'..",р'* 

пJ'ч..,ч"о*,"*пй 
",, 

u,po" товариства або рlшення,

загальних зборiв )часникtв,

9.5, посадовi особи товариства, виннi у введеннi ." "illy-_I:::,:-i" 
товариqгва щодо йог,

фiиансовогО стану, зокр9ма ,п,*""-,iой"" iчк"ю"е*н") недостовiрноi iнформацij до докумеитl

товsриства, що призвело о" ,o'"*"'*""""o"uJ'"ip"n* "ппп",,:::г р*, з уqасниками солlдарн,

"iini,aiou,,inia,ro 
',i ,,обов'язаttняv llto:1o повервення виплат товарйству,

Стаття l0, ОБМЕЖЕННЯ ВИПЛАТИ ДИВIЛЕНТШ,

l0,1. -I'оsариство *",u, "Jui"-"pu;lla" 
pi,""n" ПРО ВИПЛаТ)- дивiдендiв або виплачуввт

'""''"*i|'ffi.,, 
"о 

не з,llйuни,lо porpaxlHKiB 
: ,],yт:::j"т:|,1"лк 1 зв'язк1 iз припиненняv 

'i

1частiуiовариствiаб",,"li"*::]],i,Ir:lj;fr:hж"ffil;"ёЁii#iiiiiТ}"'.1IJ"';", ,_*.
]) чайна ToвapllcтBa НеДОСli jя про виплаry дивiлен,еiв ч

"u*on^,i,]" 
,*n" 

"ac,uB, 
або буде яеасlстаr,пьо внsсjliдок лрий яття рlшенt

lоваDисIRа \!(liк\lь.lола]ково передбачатися iнmi умови, за яких заtмьнi зб,р

l;Ж#r;;;;;; ;fr "nnnu'1: 
дивiдендiв чи за яких дивiденди ве можл

]]iйсl]еllrlя випjlати,
l0,2. cтaтyr ом

учасникiв не можl,ть
аиll.,!ачуватися,

l0,З.]-оваристsо не

BHic cвiй вмад.

l1.1, Ста,г}тний капiта-'] Това

вяраrкених у иачiона.rьнiй валютi

тl)моиства vоже ]оДатково визll

ловинев вiлповiлати спiввirноr]

Томрисгм. Стат}тний капiта]
й,)rо кDеjrитоо,а, . _

И*о t -,Tra

частки Yчасника товариства у статлllому 
,кап1,I,а:

[ ро.*iр .,".r*n учасника товаристsа l "1i::]::
BaoTocTi йоlо частки та стаlлноlо капllа_l

tiвlмадьний роt\tiр_vайна, цо Iаранг\t IHlepe(

мас права !ипJTачувати дивiденди учаони*у, який повнiотю або часткоао н

стаlrя ll. стАтУтнltй

/VP.=-"-/



l L2. Розмiр стат}тl{ого капiтму Товариства

!-творений зs ракунок вкладiв vчасtiикiв Товаристм.

становиты

Учаспuк
Часmка у

Спапуппому
(капiп.цi), ой

Р озм ip час mкu, eptвettb.

к$чплюк Мцхrйло
ВОЛОД}МПDОВНЧ

50 % (п'я,глеся,i)
Б ф0 (п'ятя&дцять тисяч) грв. 00

Kon,

Цахло Андрiй Iвановliч 50 0/Ь (ll'я,rдсся,i)
l5 000 (п'ятнадщть тисяч) грн. 00
коп.

всього l00% (сто)

-J0 

000 (mпд,ц.".псяч) грн, 00 коп,

При цьому вмади мохryть вносиr,иеь

цiнl{ими Ilаперами та iншими матсрiмьшими
llриродними ресурсами. а тахож lllltlими

складас з0 000 (трвдчять тисяч) грн. 00 коп.. яки

Частха },часникiв в стаryтвому капiталi Товариств

ycix учасникiв Товариства спiввiдtiошенн}

им:

] l,J, Кожен учасник товариства повинен повнiстю внести свiЙ внесок протягом шеfiи мlсяцlв

дати ,1ержавноi ресстрацii товаристsа. якщо iнше ве перелбачено стат;том,

Вартiс'rь вкладУ кожного учасника тОвариствs повийна 6}Ти tIе менше номiнальнi Bapтocтi йоl,

грошоаими коштами. будинками, слорудами, обладнанням

цiнностями. правом користування землею, водою, tншиNll

\!айновиvи la неvайновиvи праваvи (в 1ovy чи,]i н

iнтелектуа.,lьну власнiсть),
Забороня€ться використовувати лrя формуванвя статутноrо (складеного) капiтму товарис,Iв

бюдя<етнi кЬшти. ьlsйпо дiржа"пих 1*o"y*Mu""*) пiдпри€мстD, яке вiдловiдно до закону (рiшевн

"рЙ,i"*"""a" 
самовр"лувчн"я1 не пiдпягас приватизачii, та майно що перебува€ в оперативвом,

упрвлiннi бюлlкегних усmнов, якщо iнше не передбачено законом,

l 1,4. Товариство не може надавати позику для ошiати вмаду учасlлика або поруку за позикдми

кпе]игами_ на.:lаними тDетьою особоlо,l,,lя огrлаrи його вклад/,"*-- .Ёы; 
;;;о,!r"",и О"р"l повинен мати грошову oui'Ky, цо затверджусться одностайни!,

рir.*"r-"-Бrl"r,"*'aборiч y"u"""*i". 1 ,*"* *з"л" }часть Bci учасники_тобариства, Гlри створенн

l,,R^писrвдlакаоцiнкавизнача.lьсярiulснняrt lаtновникiв про створення lовариства,"*";;;;;;;;;;", 
""i"..ri", Yuu.n"*o"" в гривиях i вiдображас'ьсл в протоко.:1i та-lабо в ax'I

оцiнкй та приймання-лерелачi,
l ].5. Якщо ,,-часник прострочив sнесення вмаду чи його частини, виконавчий оргаri товариствi

ча( надiс]lати йому письtiове попере,lження npo npo",po"""",, Попер,цФння мас мiститtr iнформаuiк

про невltесений свосчасно в,с]ад чи його частину та /,lодатковий сток, вадаиий для t]огашеннj

заt3орговапосз i, Ло!атковий сIрок. llа:rа,rий ,1,я пога1l|сttня заборгозаностi, встановлюс,ься виконавчиr

;;;;"; ;;;"р"..;" *и статуто; Товарисl,ва, &.e lle мо)ке перевищувати З0 днiв,

l ],6- il*що у*асн" *- То"ариства не BHic вклад длlt погашення заборговаfiостi протягом наданог(

,lo]aтtroBolo строку. виконавчий op'un,o"upn""u ма€ скJtимти загальнi збори учасникiв, якi MoxgTt

ппийняти одне ] такик рiшень:' ii npo 
"пклочення 

учасника Товариства, який мас заборговлнiсть iз.внесев'tя 9кла,дуi

2) про ]меншення стат)тного kaniTa,ry Товаристза ва розмiр яеоплач9ноi частини часткl

учасяика Товарист8д;
J) про перерозподiл неоплачено'l'

бсз зrriни розмiру стаryтного капl,га-rу

\ чаafiиками;

частки (частиви частки) мiж iншими учасвиками Товариствi

'inu"on"r"u тs сплату тдкоi заборгованостi вiдповiднимr

4) про лiквiлацiю Товариства,
] l,?, I'олосй, цlо лрипадаю,гь па частку учасника, який мас rаборгованiсть перед Товариством, йt

"рarо"уЬrо", 
np" una"u"Jnni p"yn",u,i"l.oni"y"unn";,,,," uр"йп"l-,я рiшення вiлповiдно до пункту I2-(

cTaTTi 12 стаryту,
ii;"ЗJ,i"" po]Ntipy сlаrу'ного KaOiTa-r) ТOsариствs ".,бI:"'o.,,":";:_,|.|т,лт:::"У"111j::illl'6' JNllHa PulillP} !l'1-1lпwl'' ';"";;"; ;'-;"";"Bu" 'Y*patun, Змiни ао статуry, пов'язанi з

rчасннкiв 'Iовариства ) '"i1-1,']]-1il'л;л"-...,:*"_ "., "" ччясникiв. пi.]Llягають дер)кавнiй ресстрацi] )
]viною розмiру cтsт)-rнol о капiте1},т' учвсвикiв, пiлrягають дер)кавнIй ресстрацll )

вста!]о&,]еному закона!1 порядк},
] 1.9. Товариство мас право

а) у разi змеишення tloмi

Kaviн&lbнoi Bapтocтi iхнix часток

l1o лzв €;, //а..------ 
аУ



6) пiсля прийняття рiшеяня про зменшення стат}тного капiталу Товариствв його виконавчий

opaun пръa"rо"' ]i дrriв мас письмово повiдомити кожного кредttюра, вимоги ltкого до товариства не

забезпеченi заставою, гараггiсю чи порукоlо. про mке рiшення,*--- 
ir.iO_ ip"onrop,i npor"ro', ЗО'iпiв пiсля отриманвя повiдомленвя, зазначеного s частивi третiй

цiсi cTaTTi. можуть звервутися до товариства з письмовою 8имогою про здlйснену прогяrом З0 днiв

одного з таких зaxo!iB за вибором товаристваl--'- - 
i 1 ,"6arn".," * пя 

""*о"а""" 
зобо"'"зань шляхом умадення доmвору забезпечення;

2) аос,грхове припинення або sикояаltня зобов'язань перед кредитором;

зi у""й""" itлшого договору з кредитором, У разi яевиконання товариством isзначеноi вимогй

,- встановлсний строк кредитори мають прово аимагати в судоsому порядку дострокового припинення

uбп 
"u*o"unn" 

зобов'язань товариством, Яхщо кре,tитор не звернувся до товариства з письмовоlо

u""n|.oo у cтpolq перелбдченйй частиною четsср;ою цi;i cTaTTi, ввФмстьсi, що BiH ие вимагас вiд

товариства вчиневня Лодаткових дiй щодо Викоtlання зобов'язань перед ним,

l1.1l, Збi]ьшевня сrату],ного капiтму Товариства допускасться лиrле пiсля ввесення Bciмa

у**"й"'r"""р""r"" ""oi* 
чЙааiч у nou"oMy обсязi, Збiльшеняя стат)тного Kaniта:ly Товариства, яке

воrодiс часткою у власrому стац/тяому капiтапi, не,tопускасгься,

Збiльшения стат)тного кaпiтму може б}ти здiйснен9:

ii aой"rпrп стiтуrний капiтм товариства без додаткових вмадiв за рахунок нерзподtлевого

"p"Ol"*y 
iоччЙ"r"П (у'разi збiльшсняя 

".гu'}"uo,o 
капiтsлу за рахунок нероrподiпеного приб}тк\

товариства бсз ]Фrученв' ,ouu.*o""*'"*,,uoi" c-a,r y"acH"*iB ,oBipncTM та спiввiлношення розмiрiв

ixHix часток у cTaT}.IHoltly капitц, tle змIнюютьс'i
?) за рахунок додагкових sкJlадiв його Учасника(iв) (номiналыlа Bapтicтb частки учасника

.rouupnaruu 
"о",r 

61"" }бi]ьшена на суму, Uro дорisнюс або \4еllша за варгiсть додsтковоi i вкладу такого

учасника)i
] } за рах) нок розширення ctcla-l} УчасllикisТоварисrвч, ., .
4) аб; iншим способоу вi.]повi,]но,lo чинноlо законо,lавства Украlни,

l ] ,l2, У часпики товариства мtlьl"гь lбrльши ги с l ат}тний капiтs-i товариства рахунок додаткових

Blc,a-liB }чаJникlв ra,aбt, грегir,rciб ta оllllенняv Jага-lьних jборiв учасникlв,

l1,1J, кохiний учасник мас п,рЪuч*п" npu"u jробитй цодатковий вмад у межах сум збiльшення

стат}твого капiтчrу пропорчiйно оБ йоI.о "ui,*" у ",nq""o^,ly 
капiталi, TpeTi особи та учасники

тooupu"ruu ,о*лr'rробп.п додатковi вхлади пiurя реалiзачrT кожнимi учасником ""-i ly:Ti:::
прч"l чЪо 

"i:"oun 
ui, реалiзацii такого права в rrerKax рiзничi мilк_,11о:л]1,11*"п"" ",ч-ного 

капlта.llу

та сумою внесених учасниками додатк;вих Blc,]arliв. лиш€ якrцо це передбачево рiulевням загмьних

зборiв учасникiв про змучення додаткових вкладlв,

]1.14, v piu:eHHl загмьних зборiв учасникiв товариства про залуqенвя дод,ткових вкладlв

визнача;тьсЯ aоrЬо*a 
"y"u 

збiльшен ня' стаЬиОго кбпiт8лу товариства, коефiцiсifг аiднош€ння суми

збiльшеннЯ до розмiру частки кожнoгО учЪ.;п"*ч у стат}тному капiталi m залланованиЙ розмiр

вноси'lися ! неlрошовiй формi, У таком} разi рlulенняv

1""a*"*" au"up"ar"",rабо Фсliособи. якi вносять майно, га

влlоOитиlолатко!i вtgrади протягом стоку, BcmHoBJleBo,o

бiльulе нiж протягом од ого року з дня прийняття рlшення

l]po ]а,,lучення додаткових вкlадlв,
ll l7, Tpeтi особи та учасники 

,rовариства мож)ть вносити додатковi вклади протягом ll]ести

rriсяцiв пiсля спливу строку лп' внесýнlIя дйаткових вЙадiв учасниками, якi мають H&Mip ремiзумти

;;;.;;;;;". "р";", "*щЬ 
pi,uen""". загsльних зборiв учасникiв пр змучення додаткових вкJl,д|0 не

стат_утного капiталу.
I l ,l5. Долатковi вкл&ilи мох)ть

заrа,rьних зборiв учасникiв визначаються

його грочlоsа оцiнка.
l 1.16, Учасrtики товариства Mo;tý,Tb

рiLt:енням ]агs"lьних зборiв учасникiв. а,ле пе

sстlновлено меншйй строк.
l 1.18, Статлом або одностайним рiшенням зага,tьних

\часники IоварисIваl можль всlаllов_Iюватися lншl стоки

Ь.,"*""r."" "'., можливiсгь учасникis вносиlи fод2lЁq
часток у стат}тному капiталi або право лише певни

6}ти виключений етап вllесення додаткових BkJl

переважне право.' 
l 1.19, З учасltиком товариства тiабо трет

]о,!аткового Bloa,ly, за яким такий учасник т'або

1,лрошовiй чи негроl0овiй формi, а говарисr3о - збЦ
прrйп"r",aо,о""р""aва з вiлповiдllою часткоl) Ста

зборiв учасникiв,0 яких взяли участь Bcl

для внесення додатковйх вкладlв. л!оже

без лоTримання лропорчiй ixllix
додатковi вмади, а також мо,(е

иками товариства, якi мають

укладено договiр про в8есепня

егься зробити до,tатковий Bк-la;I

частки у !татYтному Kaпll,a'jll чи

ё,i" ё.р)) lф,--:-'-аs;



l1,20, Протлrом одноl,о чiсяця з дати спrlиву стрку для внесення додаткових sмадiв.
встаllовлсного вiдповiдно :lo цiсi cтaтl.i. }агмьнi збори учасникiв товариства прийма!оть рiшення про:

l) затверлження резlrьтатiв внссення додаткових вюrадiв учасниками товариства таlабо третiми
особамиi

.2; за'гвер.лr<еrtня po.tMipiB часrох учасникiв tоварисrва ra ix HoviHMbHoi вартосri з урахlванняv
фактично внесени), ними дurаткови\ Blc,lalliBi

]) ътвердкення rбlльшеного розмiр5 статlзного мпiтм1 товариства,
] l,2 L Якцо додатковi вмади не BHeceHi ччасником товариства тrабо тсrьою особою, з яким

(якою) укладено договiр про аflесення додаткового вмаду, в повному обсязi та свосчасно, тsкий договiр
ввsжасться розiрваним. якчtо рiшенням загмьних зборjв учасяикiв не затверлжено розмiр частки TaKor о
;"часника та./або TpeTbol особи виходячи з фактично внесеного ним додаткового вклад/.

Рiшення про збiльшевtrя стаryтuого капiталу набирае чинностi з дня внесення ци\ змiн Jo
:tержавного ресстру,

стагIя l2. упРАВЛIння тоВАРистВом.
12.1. Орmпп Товарис,r,ва:
l2,l, Оргаяsми Товариств8 € зага:lь i збори учасникiв та виконавчий орган,
|2.2. 3дl ыьнi rбори учпсrlихiв:
l2,2.1. За.&,tьtli збори учасникiв с вичtим орrаном товариства,
l2,2.2. Кожен учасник 1оварисrва vac право буги присутнiм на загмьних зборах учасникiв.

брати учес]ь в обговореняi питань Ilоря]к\ :eHHot,tl i гоrосl,вати з питань порядку денноaо загд.J]ьних
]борiв учас икjв.

l2.2,З. Кожен учасник товариства на загмьнllх зборах учасникiв мас KiJIbKicтb голосiв,
пропорцiйfiу до розмiру йо,,о частки } стаDтнолl) капiталi товариств& якщо iнце не передбачено
стат}том,

l2.3. Коrrпетевцiя здгrльппх !борiв у.|дсялкiв:
l2,З,l. Загмьнi збори учасникiв можуть вирiшувати буль-якi литавня дiяльностi товариства,
l2,],2. До компегенцii загальних зборiв учасникiв нмеr(ать:
1) визначення оOновних напрямiв jliяльностi Товариств8, 3атвердження його планiв тs звjтis про

'\ виконанняi
2) внесейня ,]MiH до cтaI}T} ]овариства. Ilрийняття рiшення про здiйснення дiяльностi

1овариством ва пистаsi модельноrо статуryi
]) ]MiHo poзMipy стат}.rного Kaпiт.L]y тоRаристваi
4) затверlц(ення гроluовоi оцiнки негрошоsого вlс'lаду учасника;
5) перерозподiji часток мiж учасникаNlи товариства у sипадкахt передбачеяих Законом Украiни

"Ilptl товариства з обvеженоlо та ,]одатковоlо вiiповiдаJlьнiстю"i
6) обраllнJl 1,s l}риIlинсllIl, nUBHotJa;f.llb Ila1,1я]roBoi раjи товариствs або окремях чlенiв

на,:,lядовоi ради, встановлення розмiру винаl ороди членам наlля]овоi ради товариства;
7) обрання одвоосiбноm виконавчого орlану томриства обо членis колеriальцого виконавчого

органу (Bcix чи окремо олного або декi,lькох з них), встаномення po3мip} винагороди членам
внкояавчого органу товариства;

8) визначенн' форм контролю та наг.T яд} за цiяльнiстю виконавчого органу товsриства;
9) с гвореrtня iнtuих opt aHiB I овариства. визначення порядк} ii дiяльностi;
l0) прийняття рiшевня про придбания товариством частки (частини частки) учасника:
lll ]атверfжеяня реl),льlаriв Jiя)ьнос-тirоварисlва la piK або iнший перiод:
]]) розподiл чис],оl о rrриб}тку товариства. прийнлmя рiшення про виплsту диsiдеядiв;
lj) прийнягrя рiшснь Ilpo ви]i.t. J,tипя. llo.1]i.l, при(цнання. лiквiдацiю та перетворення

томриствц обрання koмici'. з припинення (лiквiдацiйноi koMicii), затвердкенн! порrдку прйпивеllвя
raвариства, порядку розподi]rу уiж учасниками 

,1оварис,],ва 
у разi його лiквiлачi'i майна, що змишилося

пiсjlя ]&1оволення вимог креJиторis. затвср,rження лiквiJацiйноrо бмансу товаристваi
l4) прийняття iнших рiшснь. вiднесених Законом Украiни "Гlро тоsарисгва з обмеженою та

:.,LaTrioBoto Bi.lttoBi]anbHicTKl" :о коvlrсrcлцii зага-lьпих зборiв учасникiв.
l].],J, Питанвя. переjlбаченi пункгом l3,3.2 статуry та iншi

Iоqпетенцi'i вищоl-о орl,аllу,говариства. l]e ltюж!,],ь бути Biлtlecet|i их орtанl8
lJазриства. якшо iнш0 н9 випливас iз Закону Украiни "Про тов8р
вцповilмьнiстю",

12.].4. До виключноi компЕIелцii заI&,lьних зборiв
<\ти вl.]несело вирiшення iнulих питань,

l2.,l. cKjlrlKrHHr загалыlях ]борiв учасIrиRiв:

ччдсникlа

|Gп.lr9,

Jатковою

zo



l2.4.1. Загмьнi збори учасникiв смикаються у випадкsх. передбачехих Законом Укрsiни 'Про
товариства з обмеже}1ою т0 лодатковою вiдпоsiда,lьнiстю" або сmDтом товариства, а також:

l ) з iнiцiативи виконавчоrо органу товариства;
2) на вимогу наглялово'i ради товарис,.ва:
l) на sиvоD }часвика або }часникiв rоварисIва. якi на день подання вимоги в сук}пнослI l

во.'lо.liю]ь l0 або бi.lьше вi.]согками cтaT!"r Hol о капiтал} товариства.
l2,1,2, Рiчнi tагальнi збори ) часникlв сrспикаюl ься протягоv шести мiсяцiв насryпного зs звil ним

року, якцо iнше не всmновлено законом, До llоря,lку ленно!,о рiчних загмьнйх зборiв учасникjs
обов'я]tкоsо вносяться питання про розподi:l чистого приблку товsриствs, про виплату диsiдендiв тs it
розмiр,

l2,,t,]. Якцо Bapтicтb чисl,их активiв товариства знизилася бiльц як на 50 вiдсоткiв порiвияно з
llим показtlйком с-tаяом на кiнець попереjrнього року, виконавчий орган товариства смикас заrмьнi
lбори учасllикiв, якi мають вiдбугйся про,rягом 60 днiв з днr Takoi-o зниженнr, До порядку денного тбких
'!!гiцыlих зборiв учасникiв sклк)чаюl,ься питан,tя про заходи, якi мають 6}ти вr(итi мя локращен я

фiнансового стану тоsариства про зменшення cTaT}.THol о капiталу товариства sбо про лiквiдацiю
товариства.

12.4,4. У разi порушення обов'язку. передбдченого частиною трегьою цi€i cmlтit та визнанвя
Iовариства банкр5пом ао закiнчення трирiчного стоку з дня зниження варгостi чистих активiв.
передбачеlrоaо частиною тетьою цi€i стаггi, члени виконаачого органу солiдарно нес}ть сфсидiарну
вiдловiдмьнiсть за зобов'язаннями товариства. Члени викопавчого оргаlлу, якi довед)ть, що не знми l не
\lLlи зliа,l,и про таке зниження Bapтocтi чис,rих аl.тиsiв товариства або голосув&,lи за рiшення про
сtс'lикаllня заl'аJlьних зборiв учасникiв зв'язку iз зниженням sapTocтi чистих активiв товариства,
звiJlыlяються siд вiдловiдмьностi за порчшення цього обов'язку.

l2.4,5, Вимоtа про скликаияя lагмьлих зборiв учасникiв подsеться виконавчому оргаяу
товариства в письмовiй формi iз зазначенняv,]апролоноааиого порядку денного. У разi сrсrимння
rаlмьних зборiв ччасникi0 з iнiцiативи !часпикiв гоsариства така вимога повйина мiстити iнформацiю
llpo розмiр часток r- c,laTlTHoMy капiгui r,оваристsа. шо н&,lсжать таким учасникам,

l2,4,6, Внконавчий орган товаристRir повi.кlvlя€ про вiлvов\ в ск-lиканнi заrФ]ьних зборiв
!часllикаv. япi sиvага_,]и ск-lикання ,аки\ 1борlв. письvово iз за,}наченням причин вiдvови проlя|о\t
ll'я,l и _lнis ] :lаIи отимання вимоги Bil l аких ) часникiв товариствs,

l2,4.7, Разом з питавнrvи, запропоноsаними д,lя вмючення до пор,цку денного загмьних зборis
}часникiв особою, яка аимагаa скJ,lикання таких зборiв, виконавчиЙ орган товдриства ] &lacнo-r
llttltiat иви vоже включити до ньоrо додатковi питання,

12,4.8, Виконавчий оргlt}l товаристsа зобов'язавиtr вчияитй Bci необхiдвi дii для смиканl]я
]аaмьних зборiв учасникiв у сФок не лiзнiше 20 диiв з дн, отримлння вимоги про проведення таких
]ooplB,

l2,4.9, У разi якцо протягоNl l0 днiв l дня, коли товариство отима,,lо чи ммо отимати аимоrу
лро сlс]lиканнл залальних зборiв, учасt{ики не отрим&lи поsiдомлення про скликання загмьних зборiв

!часнrхiв. яхrцо iнший с,грок не BcTaHoBJ]eHo стsт}том. особиt якi iнiцiюsали ix проведення, vожуть
a,a]икати загаlьнi збори учасllйкiв самостiйtlо, У твкому випадку обов'язки щодо смикааня та
,цготовки проведевня загальних зборiв учасникiв, лередбаченi статтею ]f закову Украiни "про
Tовариства з обмеженою та додатковоlо вiлповiдальяiс,Iю". помадаються на учасникiD товsриствs. якi
,хiцiюва-lи загмьвi збори учасникiв,

l2,1,l0- Заг&lьнi збори учасникiв можуrь прийвя,ги рiшення з буль-якого питання без
]iJтриvан}]я вимог. астаl{овпених ЗакоIlо\.t Украlни "llротовsриства з обмеженою та додатковою
gr-tлt,lвiдмьнiстю" та c]n,D-ToM товарис,гsа шодо llорядк) окликання загмьних зборiв учасникiв та щодо
,,(,вljlоvлень. якщо sтани\ заlfu,lьних tборах)часникjв в}яли },чаfiь Bci }часники lоварисrва та Bci sони
!з_]&,]и згоду на розгляд таких литань.

l2.5. Порядок сt{лпкавня tдгяльшшх зборiв учдсвхкiв товаряствti
l2.5.1, Зsгальнi збори учасникiв смика,оться виконавчим органом ювариqrва. Сmт)том

томриства може 6}ти визначениЙ llдJдй оргаи, уповttовФкениЙ на смиканнi зsгмьних зборiв
\ чзсйикlв,

l ?.5.2. Виконавчий
:l.,вiLом.,lення про це кожвому

l].5,]. Виконавчий ор ]аний лоsl,,lомити у,lасникiв тоаариства не менше
якцо iнший строк неl,&Iьних зборiв учасникiв.

}:таtlовлений стат)пом товари

аa загальнi збори учасникiв шляхом нii":lсилання

rla за з0 лнiв до заллан

к\ ToBaDф.

з,,;b^t9 /ф.---.-,--,7



12,5.4, Повiдом.rення. передбачеве частпною тетьою цi€i cTaTTi. надсиласгься лоштовим
вl]лравлснням з описом вlо,lадення, cтaryloM товариства моr(е буги астановлений iнший слосiб
повiдомlення,

I2,5,5. У повiдом;lенlri про зага,lьнi збори учасникiв зазначаються дата. чщ, мiсце проведення.
порядок денний. Якщо до llорядку денноло включено питання про внесснн' змiн до ствтуг} товарисl ва.

до по8iдом]lення додаеться проект залропонованиЙ ]MiH.
l2.5.6. Виконавчий оргаli товариства приймас рiшеянl про вкпючення запрпоноваиих питань до

порядк) ленноло }al аJlьних зборiв ччасникiв,
l2.5.7. Пропозицii учасника або учасникiв ювариствs. якi в сукупносгi володiють l0 або бiльше

вiдсотками стат)тного капiтsлу товариства" пiд,lхmloaь обов'язковому включ€нню до порrцку денного
загаJIьних зборiв учасникiв. У такому разi mке литання вважаеться автоматично включеним до порядку
пепного заг!L:rьних зборiв учасникiв.

l2,5,8. Пiсля надсиланн, повiдом;lеяня. передбаченоtо частиною тетьою цi€-l cTaT.гi.

u6(lронясгься анесення !vlll .]о логя.lх) .]eHHoIo загфIьних зборiв учасникiв. KpiM включення нови\
tlи tartb вtдловiдно -to час l ини cboмoi lufi с la гri,

l2,5,9, Виконасчий орaан товариства зобов'язsний повiдомити учасникiв товариства про
внесення змiн до порядку деняоIэ не veвu]e нiж за l0 днiв до запланоsбноi дати зага-']ьних зборiв

учасникiв. якLцо iнший строк не встаиовпений cTaD/ToM товариства.
I2 5,10, До порrдку денного мож!ть бути sнесенi будь-лкi змiни за згодою Bcix учасникiв

говариства, У такому pa]i полоrке ня лункl,iв !2,5.8 ra l2,5,9 статуг} не застосовуються,
l2,5,1l, Викоllа8чий орrан товариства ]обов'я]аний надати учасникам товариства моrспивiсть

ознайомитися з документами та iнформачiею. необхiдними дпя розглrду литань порядку денtlого на

заrаJIьних зборах учасникiв, Виконавчий оргsн товариства забезпечу€ нмФкнi умови для ознаЙом]lення з

такими документами та iнформачiею за мiсцезна,ходженням товариства у робочиЙ час, якщо iншиЙ
порядок не передбачеиий стат}том товарисгва.

l2.6. Проведепня rагмьинr ]борiв учасппкiвi
12.6,1, Заrальнi збори учасltикiв проводяться D порядку, вqmномсному закошом та сmтлом

товариства.
l2,6,2, Учасники тов8ристsа бер}ть участь у загальних зборм учасникiв особисто або чере] cвoiх

лр9Jставникjв,
l],6,3, зага,,tьнi збори учасllихiв передбачають слiльну прис}тнiсть учасникiв товариства в

одному мiсцi для обговоренвя питань порялку девного або мож)пь проводитися у режимi
вiлеоконференцii, що дозволяе бачиrи ]а ч}ти Bcix учбсникiв загsльних зборiв )часникiв одночасно,

l2,6,4. на загмьних зборах учасникiв, lцо проводя,гься !iдповiдно до чsстини третьоI цiсТ сгаттt.
ве.хеться протокол. у якоvу фiксуються перебiг зага-]ьних ]борig учасникiв та приЙвятi рill]ения,
Г]роIокол пiдаису( голова ,]ага-:lыlих ]6opiB учасникis sбо iнша уповriоsаженs зборами особа. Кож9я

),часяик говарисl'ва. який в:!яв !часr,ь ! Iаlа-lьни\ }бора\ }часникiв. vоже lliлписати лротоко.l.
l2,6.5. Рiшення з питань, l{e включених до порядку деяного загальних зборiв учасникiв.

приймасться пише за умови, що у них бер}ть участь Bci учsсники товариствц якi одностайно нада-Tи

згоцч на розгляд таких питавь, Повноваженнл лредстsвника за довiренiстю tцодо н&вння TaKoI зго.]и

vаюгь 6}пи спецis,,rьно обумомеlli .loBlpeHicr ю,

12.6.6, yci витрати на пiдготовку та проаедення загмьних зборiв учасникiв несе товариство

Якщо загальнi збори }часникiв iнiцiйовstli учасником rовариствs, витати ва пiдrотовк} та проведення

таких загмьних зборiв учасникiв несе учасник 
-aовариства, якиЙ iнiцiю€ ii проведення. якщо iнше

рIlllення не прийнято загllльними ,]6орачи учасникiв,
l:,б 7, загLrыli ]6ори },часникiв проподяlься за мiсцезнахоменняv тов8риства, лкlllо iнше не

встаяо&,]ено стаryтом товариства, Провеlелня загмьних зборiв за межами територii Украiни
]опусхаaться лице за одностайяою ппсьмопою lго,]ою Bcir учасникiв товдриства.

l2.7. Пршf,llsттп рiшень ]агtLT ьшllми tборrм'l учасtlrlкiв t пriтань порядку деавого:
l2.7.1, Рiшення загмьпих ]борiв учасникiв приЙмаються вiдкритим rолосуванням.,кtцо iHule не

llередб8чено стат}том товарис'l ва,
их пi]lпунlсами 2,3. l3 пункrу ]2.З,2 статуry приймаю,гьсяl2,7,2. Рiu!ення з пиl

tnboMa чдептяvи l o.tociB tci
l2.7,3, Рiшення заг

l2.3,2 сrатуry, прийма
вiлповiдних пиmнь.

I2.7,4, Рiшеl]ия за

},cIx учзсникlз товариства,

ва. якi мають праао aолосу ] вiдповiдних питань,

1в,] пи,rань, передбдчених пiдпунктами 4, 5. 9. l0 пункт}

учасниками товариства, якt маФть право голосу ]

KiB з ycix iнших питань приймаються бiльшiстю голосiв
з вlдповlлних лrтань,

,/ /7./о.-. ---"- а,а7

,."-._"чслLllЕРh

%"jо а1



l2.7.5, Стат).rом товариства може вставомюватис,' iнша кiлькiсть голосiв учасникiв товариства
(&1е не менше, нiж бiльшiсть голосiв), необхiдна для прийнятт, рiшень з литань порядку денного
заг&,]ьних зборiв учасникiв, KpiM рiшепь, rKi вiдповiдно до цього З8кону приймаютьiя одностайно.
Вiiповiднi положення мсrжlть бlти BHeceHi до статлу, змiненi або виключенi з нього одност&йним
рiшеня, м :}аaшlьних зборiв учаспикiв,] \ яких взяли участь Bci учасники товарист&r.

l2.8. Зяочяе rоrосувrяпя:
l2,8.j. Учасник товариства може взяти участь у загiць1.1их зборах учасникiв цLпяхоч н&дання

свого 0олевиямення щодо голосування з питань порядку денного у письмовiй формi (заочне
rо.rосlвання), CttpBBжBicTb пiдпис) ),чаJникд rовариства Ha,t,aKov) локумсlfтi засвiдч}сrься Hoтapisлbнo,

l2,8.2, Голос учасника товариства зараховусгься до реJультsтiв голосування з кожного окремого
литання, якщо текс],локумеllтa ,,1озволяa визначити його волю щоло безумозного голосування за чи
llроти вiдповiдного рiшення з питаl]ня лорядк),дснного. 'I-акий документ долучаеться до протоколу
заls_,lьних lборiв}часникtв -а lберlrапься рдзоv lз llиv

l2.9. Pimet|uB заrмьппх зборiв учаслrкiа, прfiйвlте шляхом опптуванtii
I2.9.1 . Якцо iнше ие встанов.lено стат)том товариства, рiшення ]агаlьних 3борiв учаспикiв може

6!ти прийвято шляхом опитування.
l2.9.2. l1lляхом опиryванпя не мох<)ль прийматися рiшевня про:
l) обрання та припиненв, повноважень ll,,leнiB наглядовоi ради та виконавчоrо оргаву;
2) внесення змiн до ст8тугу топариствц прийнr]тя рiшення про здiйснення дiяльностi i

товариством на пiдставi модельного с]аrylуi
]), иття, прис;1нання. подa.r. вl]!iпення або переrворення товариства, затверд)кеняя lстатлis

правонасв-'пникiвi
4) riквitrацiю товаристss;
5) виlttачеltня po]Mipy craT\THolo KaniIa-ll\ та poзvipiB часток учасникlв говsриств:l ) i випsJках.

передба!ених цим Законом;
6) внмючення учасника,],говариства,
l2,9,З, С]ат}том ],овариства vожуть буl,и визначенi додатковi питання, рiшення з яких нс

прийvаються шляхом опиryвания
12,9,4, Iнiцiатором проведсння опиryвания може б)ти будь_який учасник товариства або

виконавчий орган, якщо ]нше ве вс,гановлено стд])пом товариства.
l2.9,5, Iнiцjатор опиryванвя надсилас псiv )часнихам товариства вiдповiдний запи,г з проектом

рiшення iз запропоноваalого питанця (питань). У такому залитi зазначаlоться i ддреса. на яку учасники
то8ариства мають надiс.iати свою вiдповiдь та прийнятi рiшення, строц пртягом якого воllи мають це
зробити, Нsдсилання учасникам запитiв моr(е здiйснюватися iз застосуванням засобiв елекrронних
комунiкsцiй, визначених статlлом : товариства.

l2,a 6, У разi зlоlи il lалропонованич рiшенням учасник товаристм пiлписус проект рiшення га

надсилас Йоlо iHiцiaтopy протягом l5 днrв з.:ня отримання запиry. якшо iнше не вставовлено cTaT),loM
товариства. Зrола учасника товаристаа з приЙнятим рiшеlifirм мас бути безумовною, Надси;rання
ччас}lиком згоди з прийtlятим рiшенням мохе здiйсиюватися iз застосуванням засобiв електронниI
комупiхацiЙ. визначеr|йх ст8т)пом,tовариства,

I2,9.7, Статlтом товаристsа можгь буги передбаченi вимоги до зосвiдчення волевия&,lеннi

}часникiв пi.] час опитувавня. ) Iоv) чис.,li lleoбri.lнlcIb HoTspifu'lbHoIo lбсвilчення справжностi пi,]пис)

)часника товариства,
l2,9,8. IHiцiaтop опит}ванllя зобов'я]аний викJ]астй лрийнятс рiшення в письмовiй формi. додати

,lо нього копii вiдлоsi]ей ycix учасrrикiв тоsагиства та надiслати Bciv \'часникам товариства в порядку.
всталlовленому лlя надiсJlання ]апитiв. проlягом l0 днiв з лати ]аверчrення стоку на прийня,ггя ним
вi,]повiдей вiл учасникiв товариства. lнiцiатор опиryвання п9реда€ виконавчому органу mвариства
пiдписанi письмовi рiшення, отриманi вlд учасникiв товариства. що скрiплюються, зберiгаються разом
rа набувають: сmryсу протоколу. Рiшення, прийиrте шляхом опfiуваннr, також мох(е б}ти оформrенi у
аиглядi сдиного письмового документа, пiдписаного BciMa учасниками товаристаа,

l2,9,9, Вiдповiдi. отиманi пiс_лJ_закiнчення встаномевого строку. або TaKi, змiст яких tle дас
iцfi_ф.qовариства щодо порушеного iяiцisтором,]ýlоlи встановити во:lевrlя&lен

зраховуютьсl пlд час пlдрахун
l2,9.10. Рiruення прииня ,'i*шо,,ч 

"rо,о 
проголосували Bci учасникk товарисlва

Якtцо iнше яе встановлено ýl-аппiпрярqрт+рпялspдjtатою прийняття рiшенtя вsажs(-ться останнlй ]еиь

I],9.1l, lHuli литанrQ\ пфф]фffi'/ро/fliення 9яитування vож)Jь визначатися стат}тоv
Iпварисlва, 74r. @|_,//ф ,/ф-=.,*.-- ,er

аання з такого питання.



l2,9,12. Ло прове;lения опиryвання та прийнята рiшення шляхом опитування не застосовуються
положенвя стетсЙ J2-J5 Закону УкраТни "Про товариства з обмФкеною та додатковою
вiдповiдальнiсr,ю",

12.10. Особллвостi проведевfiя загальшrх !борiв учдспхкiв товaр&стаом, що мt€ одЕого
учасIrик!l

l2,l0.1, У товариствi. що мас о]ного },чsсника. вирiшення з питань. цо налеr(ать до компfiенцi'l
загальних зборiв учасвикaв. приймаються таким учасииком товаристsа одяоособово та оформлюються
письмовим рiшенням такоrо учасника,

l2.10.2, Ло товарист9а з одl{иv учасником нс застосовуlоться 11оложення статей 32-Зб Закону
Украiни "Гlро тоsариства з обмеженою та додатковою вiдловiдмьвiстю", а iнmi положенвя цього
Закону застосоsуються з урахування м лоложень лункту l2, I0.1 стата,.

l2.1 l. Вfi кояявчпй орган,говарпсl,ва;
l2,I L l. Виконаsчий орaан товариства з,liйснкЕ у!lравлiння поточною дiяльнiстю тоsариства,
I2.11,2, Ло коуltе,rенцii викоIlаltчого оргаtlу товариства нмежйть вирiшення Bcix лиlань.

пов'яlаних l )lIрав.,llння\l поIоч,lою.liяльнlсгю говарисrва. KpiM питань. що нitлеж8гь до вймючно'i
коvпетенцii загLlьци\ зборiв учасиикiв та llаглядовоi ради товариства (у разi }твореннr),

l2,1].], Викопавчий op.a}l l!варисlsа лi,l]sitний заг&,lьиим зборам учасникiв i наriядовiй ралi
Iоварисlва l) разiлворення) га opl,aHi'ioB}c виконsння ixHix рiшень,

l2,l I.4. Виконавчий орган товариства с одноосiбнйм. Назвою одноосiбвого виконавчого органу с

лиректор,
]2,11.5. Диреrгор обирасться з числа учасникiв або признsчаегься з тpeтix осiб за контактом.

llирекrор не може бути одночасно лоловою загальних зборiв учасникiв Товариств6, В разi, кýlи
директор обирасться 3 числа учасникiв, за попереднiм письмовим рiшенням загмьних зборis учасникiв,
виконавпя посадових обов'язкiв керiвника може здiйснюватися безоплатно на загмьних засаrlах.

l2,l L6, Диреrrор керус поточною дiяльнiстю Товариства, самостiйно вирiш}€ Bci питання йоl,l
дiя;lы]остi. за виняl'ком вiIнесених до вихлючноi компетеяцii заг&rьних зборiв учасникis.

@:
l) без довiреностi дiс siд iмeнi Товаристsа, прелставляс йоrо iнтереси в iнших пiдприсvстваr.

орлаtliзацiях i,.lсржавних оргавах. вiдIlовiлхa за рсзультати дiяльностi l'овариства перед органами

дер)кавноТ айконавчоi &,lадиi
21 вr.rкрива, ra,aKp.,1Ba( бачкiнсhнi раr}нки:
J) в Mei(а\ cвoci коvпетенцii' с розлоряjtником май а та коштiв Товариства, умадас чголи.

,,сjовори. ви,]а..lовiреносIl. alc lle \la( llгапа ви lаьаIи безвi]jlсlичнiдоsiреностii
4) 0риймаa ва робо1,} ra звijlьняa з роботи працiвникiв Товариства. в,iзrачас ii функчiона-tьнi

обовяrкиiкоvtlgrенцiю.роlробrю,таTа,iверлк}свiдповiднi по;]оження та сл}жбовi iHcTpyKuii;
5) приводить лосаrlовi iнс,грухцii працiвникiв кадровоi служби у вiдповiднiсть до законодааства

про захист персояlL,lьних даних;
6) розроблю€ та затверджус шmтltий розмад. самостiйно 8сmномюс кИькiсть, квмiфiкацiйний

сlсlад працiвникiв, сlс.la.цае фiваllсовi плани Товариства iзвiти про виконання;
7) в межах сsосi компФ€нцii вида€ накази та розпор,lдженн!, обов'язковi для виконання Bciмa

працiвниками та пiдроздi,lами Товариства, в т,ч, готуе лроекти наказу про приведення лроцесiв lа
lIг(lue]l\p обробки Ilерсональllих lани\ } B1.1пoBi,lHicTb }акоllодавс,l ва;

8)отримусвi:lпрацiвникiв(прийfiяТИХ8аРОбОj).^,пiсiя01,01.20IIроку)локументо8анузгодуtlа
обробку персонмьних ланих. розробj]я. шаб,,]он заяви про згоду на обробку персональних доних та

повiдомля€ працisникis про iхяi права у сферi захисну персон:цьннх даних. мету обробхи персон3,1ьни\

даних, розlIорядникis бази персоttа-tыtих даних (за'iх наявностj);
9) отимуе вiд працiвникiв Товариства. якi обробляють персонмьнi данi iнших осiб, зобов'язанl]я

lцojlo нерозголошення персонмьниt даних. розроб,lяс lIо.T оження про ]ахист персонмьних даних:
10) забезпечус о\орон) rlрацi ,га коllтролюс лотриманн' штатнФ,фiнsнсовоj дйсциплiни;
IlJ ]acrJ.oB){ laxo,1ll vпрfulьяпlо la vаlсрlлlьн(,lо заоIочення. лригяга( ло вi]ловlд&rЬнОUТi

rlрацiвникiв Товаристsа зl iдно чиняого захонодавстваa
l2) lory( бмансовий }BiI про lIiJс)мки цiяльностi

,tal вердження загмьниvи зборами учасникiв.

]-овsриства за tlоl,очний piк подас йоIо ва

13) пi,rписус. за дорученням заr&льних зборis учsсн
Lочiрнiх пiалрисмств та поj]оження про фi;rii, преttставниuтва

l4) самостiйно уrсlадае контракти, у.оли, пiдписус
окремо визначепу заг ]ьними зборами !час!lикiв або учасни
o]]лa особs) та вi!ображенч в ре€страцiйяiй справi Товар
обvежень шо]о пре,]с,lавницlва Bi-t iveHr кrри.tичlrоi особи:

i ними с']'а],ки

lJIиi
перевищують су\{у,
иком То!ариства (

в графi -/наявцiсIь

/Z.7/4,.--

i\L1|l!,



_ I5) з,riйснюс iншi .rii по оперативному керiвництву роботою Товариства, для досяrяення мети
Товариства, за винrтком. якi вiдповiдно до цього стат)т} siдносяться виЙючноТ компетенцiТ учасника
Товариства.

. l2.11,9, !ирекор Товариства пi!звiтпий зага.rьним зборам учасникiв i оргавiзу€ виконання i\
рiшень, !иректор не мsс права лриймати рiшення, обов'язковi лrя Bu*onu""" y"o""n*o"n.

12, l l ,l0, Ilоsвоваження одноосiбного виконаsчоaо орrаиу можуть буiи припиненi або BiH можебути тимчасово вiдсторояепий вiл виконаннl своiх повновjжень 
-ппra 

ur",aoпl обрання llosoj.o
одноосiбнолО виконавчогО органу абО тимчасо8иХ виконувачia iхнiх сrбов'язкiв, У разi припинепня
повяоважень одноосiбиого виконавtого органу fоговiр iз цiею особою вваr(дегьс, припиненим.

стаття 13. провЕдЕння дудиту ФlнднсовоI зsrтностI товлриствА
НА ВИМОГУ УЧАСНИКIВ.

, l3.1. На вимоry учасника чи учасникiв! яким сукупно нмежrrь l0 iбiльце вiдсоткiв стят}тноrо
капIт&lу тоаар!стаа, проаодйться аудит фiнsнсовоТ зsiт,rостi Товариства iз залученняv аr]итrrра
(а)диторськоi фiрми). не ttоа'язаного ( е пов'язапо]) майновими iнтересами з l.овариством, посадовими
особами Товарисr,ва чи з йоlэ учасниками,

l3.2, У такому разi учасник (учасники) Товариства сsмостiйно уrладас з аи]наченим ним i
аудитором (аудяторською фiрмою) ;toloBip про проведеняя аудиry фiнансовоi звiтностi 'Говариства, в
якому зазначастьс, обсяг а),диторських fl ослуг,

. 12,1l,E. Директор мас лраво де.iеryвати повноваrкеняя на пiдпис
внутрlшнlх локальпих докумевтiв (наказiв, довiрепостсй),

lЗ.]. Витра]'и, tlов'язанi з провеленl{яп, аулн,lу
(учасникiв). на sймогу якого проаодиться такий аулит]
Зага,rьиi збори учасникiв Товарис.rва мож}ть \,хаfulити
аули], фiнансовоi ]BiTHocTi Товариотва

докчментiв за допомогок)

фiяансовоi звiтностi, покладаються на учасника
,кцLо iнше не BcTaHoBJ|eHo ствт}том Товариства,
рiшення лро вiдшкодуванпя витат учасвика на

уваги iнформsцiю. що ста-qа iм Bi,loMa у зв'язку з
комерцiЙtry та€мницю Товариства чи (

цii бимагасrьс, законом. Llд заборона лiс
llя) договор), viж посадовою особою i

ol]opoM,

lj,,1. виконавчий ор,,ан l-овариства протягом l0 днiв з дати оl"риман}lя ]апиту учасника(}часникiф про такий аудиТ та примiрника орилiналу договорУ про проведевня аудиry ф;нансовоi
звiтностi Товариства зобоs'rзаний забе]печити аулитору моltоивijт" фо""u"пп" sудиту та надати
зaBipeнi пiдписом уповновФкеноi особи товаристм konii Bcix документiв вiдповiдно до аизначеного v
rr,говорi обсягу аl,литорськиI пос.,]} г,

Стr,гтя l4. ПОСД,ЩОВt ОСОБИ ТОВАРИСТВА.
_ l4.I. Посадовими особами Товариства с чlени виконавчого органу, нагпядовоi ради! а також lншi

особи. лередбаченi сl'атlтом Товариства,
l4,2, Винагорода за виконання посадовою особою cBoix обоs'я]кiв m надання iй iнших благ

мо)к!.ть 1дiйсll|оватиСя виключllо на ),мовах та ni.:lcт&Btlx, зазнаЧених у договорi мiж нею i Товариством.
l4,3, Конфrriктом iHTcpeciB с конфлiкт MilK обов'язком посадоsоi особи дiяrи добросовiснi i

розумно в iH'epecax Товариства s цiлому та приватними iитересами посадовоi особи або ii афiлiйованих
oci6,

.l4.4, Гlри обраннi i.ta посадч l]oca]loвa особа товариства зобов'язана подати Товаристsу i пере.,liк
сво'ir афiлiйованих оСiб. У разi змiни скjаду афi]liйоsаних оеiб посадовд особа у п'rтпденtiиЙ с;рок ; днл.
Koirl iй cTzulo вiдомо lIpo IaKvзMiH}. jобов'язана повi,]омити про це Товариство.

]4,5, Огримання посадовою особою або i'i афiлiйованими особбми вiд Tpeтix осiб виплат,
аинагород чи iнших благ за дii (бездiяльнiсть), пов'язанi з виконалням посадовою особою, i.i
повноважень, е конфлiкtом iHTepeciB,

I4.6. посадова особа, якiй cT:L1o вiдомо про виникнення конфiкту iHTepeciB, зобов'язана
протягом двох днiв лисьмоао ловiломити про це виконавчий opmH Товариства тr наллядову раду
Товaриства 0 рtrзi ii }творення). Виконавчий орган товариства зобов'язаний повiдомити про виникнення
хоlrф.liкry i}lтepeciв ycix учасникjв 

'Говариствs протягом двох днiв ] дня отриманн9 iнформаuii про
наявниЙ конфл jкr iHтepeiJiB.

виконанняNl ними поса,lових обов]

1,1.7, Посадовиrr особам забороll

конфiденцiйною, kpiM випадкis, кол
гакож лротrгом одною року ]
'l'оваристsоv. якцо iнший c]poK не

l.{,8, Порушсння lloca-loBoK) че1.1их лунктами t4,2, l4,4, I4.6 та l4,7
цiс]'статтj. с пiдстаsою ,х,.iя po]ipвafl
liоvпенсахii

Kot, tl9_

(контраrry) з такою особою без вип.lати

//,-:--", аа7



Ст!ття l5. ЗБЕРIГАННЯ ДОКУМЕНТВ ТОВАРИСТВА.
t5.1 , Товариство зобов'язано зберiгати TaKi документв:
l) лротокол зборis заоновникi! товарист8а (рiшенfl, одноосiбвою засяовника);
2) статут томриства та змiни до статуry:
З) лротоколи загв.,lьних зборiв 1часникiв;
4) ]ок} мен| и товариства. що peD tююI ь liяльнiсгь органiв товsриства. та змiни до них;
5) поJiоження про фilii (представництва) товариства у разi ii створен,rя (вiдкриття);
6) протоколи засi:lань наг-,lяловоi рали товариствб та колеliOльноло виконавчою оргsну

товариства, накази i розпорядження виконавчоrо органу -l овариства;
7) аудиторськi висновки та резу],]ьтати н8дання iнших sчдиторських п(хлуl;
8) рiчну фiнансову звil,нiсr,ь;
Q t .]ок) MeHr и зBir Ho,,l i. ulo по.lаю, ься в|.1пов1,1ним державним органам:
l0)документи, пов'язанi з випуском емiсiйних чiнвих паперiв;
ll) ,ншi .lокlvсrпи. llUреJбачсlll ,laKoHll_laBc,l вом. стат)лом товарисlва. рiшеннями загальних

зборiв учасникiв, наглядово'i ра,,,lи та виконавчого органу товариства;
l2) докумеtrти, що пiдтsерджують права товариства на майво;
l ]) документи бухгмтерського облiку.
l5,2. Вiдлоsiдальнiсть за зберia]нн, документiв mвариства покладасться }lа виконавчrй орган

товариства та ва головного бухг:urrcра б/ разi признsчехня) - щодо докумеятiв бухгаJ,tтерького облiку
та фiнансовоi звiтностi.

l5.3. Документи, передбаченi пунктом 16.] цiсi cTaTTi, пiдлягають зберiганню проIягом )cbolo
строку аiяльноотi товарист9а. KpiM документiВ бухгмтерського облiку. строки зберiганfiя якиr,
внзначаються вiлповiдно,lо tsконопавстsа,

l5,4, 1-овариствО забозllечус кожному учаснику (його лредставнйку) досryп до документiв.
визначених частиною лерчlою цiti uгаттi

l5,5. Лротягом l0 днiв з дня на.]liоФкенля лисьмово'i аимоги }часника тоаариства i виконавчий
орган товариOтва зобов'язаний надати такому ччаснику копii вiдповiдяих документiв. визначених
пунктом l5,l цiсj cTaTri. За пiдготrэвку копiй jloкyмellтiB Товариство може встаномюв8ти мату! розмiр
яхоi не може перевищуваlи розмiр sитат на виlо,го&]ення копiй док},ментiý та витат. повlязаних з
llересиlанням док}менl iB поцrток:,l,

l4,9, Афiлiйованиrrи особами вважак}ться особи, якi визнаютюя тахими
Украiни "Про акцiонернi,rоваристsа",

вiдловiдно до закону

стsтrя l6. знАчнl пРАВочини тА пРАвочини, Щодо вчинЕння яких
с злlнтЕрЕсовлн!сть.

l6.1. 3начвий прявочиtt:
l6.1.1. Стат}т товариства !lоже встановлювати особливий пор!док надания ]гоfи

уловноваiкеяими па те органами товариства на вчинення певних правочинiв ]zцежно вiд вартоfil
предмета правочину чи iнцих критерiiв (значнi правочини),

]6.1.2, Рiшення npo наданяя згоди на ачинеliня праsочину, якtцо Bapтicтb майн8. робiт або
пос]lУг, Що с предМетом TaKolo lIравочпн!. леревищус 50 вiдсоткiв Bapтocтi чистих активiв товариства
стsном на кiнець попереднього кsартсlу. прийчаються вимючно збга,'lьними зборами учsсникiв.

l6,1,] Рiшення про наJання ,lо.lи lla вчинення iнцJих з|lачних правочянiв. крiм'}азначених )
частинi другiй цiсi cTaTTi. пряймаюr,ься заглIьними збори ччасникiв, якчtо iнше не встановлено ст!т}том
товариства,

l6,L4, Якчrо замiсl,ь Kijlbкox прtrпочиhiв lовllриство мог,,lо вчиннти одян ]начrtий правочин то
Ko)icн i] таких лраво.tинiв ввахаст,ься зпачним,

l6,1,5 ПоJа,losi ,rс,lби rовлри;lва, sиннl \ lIор)шеннi tlоряJк}, вчинення значних правочинiв
c0,Il.lapнo B1,1пoB1.1aKlTb la lUиlки. lano.Llilhl товариств)

l6.2. провочян, щоlо якоrо ( taiпT epecoBýяiaтb:
l6,2.]. Правочин ввa!жаa,гьс, прав(,)чином, щодо якого с

здiнтересоsанiстю), якцо siH умадасться товариством ] будь-ким
заl (лаjli - правочин ir

l) посадовою особою товарис,гва або ]j афiлiйованою
2) учасииком. який одноосiбно або cпijlbнo з афiлi

становить 20 вiлсоткiв статутного капiта-,lу товариства, або його
3) юридичною особою, в,кiй будь-яка з осiб,

стат\ту с ч]lеном орaану Тоsаристваi
4) iншою особою. визначеною сlаг!-rоv то8аоиства.



l6,2.2, Стат)том товариства може бли визначений порядок надsння згоди на вчинення
правочинiв, ulодо яких с зaiнTepecoвaнicTb, Вiдповiднi полоrконня можугь бlти sнeccнi до сmт}ту,
змiненi або виключенi з нього одностайлим рiшенням загальннх зборiв учасникiв у яких 

"r"n" у"""rо uai
учаслlикя тоаариства.

l6.2,3, якщО учасниltи товарис-гва не iiйшлИ згоди прО встановлення у cTaTlTi порядк1
пого]ження щодо правочинiв iз заiнтересоваяiстю, правила uiei cTaTTi ве засlосовуються.

l6,2,,1, Посадовi особи 1оварисrва. виннi у порl,шеннi порядку вчинення правочинiв lз
']аiнтересованiсrю, солiдаряо вi:Ulовiдають .]а збитки. завданiтовариству,

l6.J. Схвsленtя звачного правочхпу,га пряsочппу iз зsirтересовеяiстюi
l6.з,l. значний лравочин! правочин iз заiнтересованiстю, вчинения з лоруtllенням порядк}

прийняггя рiшення про на]аняя зго]lя на йоIо вчинення. створюс, змiнюс, припиняс цивiльнl права га
обов'язки товариствs лише У разi подмьшого схвмеrrия прбвочину товариством у порrдку,
встаноменому мя лрийняття рiшеfiня про нддаlltlя згоди на його вчинення.

16,].2, подальше схвменllя праsоqииу товариgгвом у порядку, встаномеиому для прийняття
рiшенн' про H?ulaHH! згоди на його вчинення, створюс, змiню€, припиня€ цивiльнi права m обов'язки
товариства з моменry вчинення ilього прааочину.

l6.J.3, До вiдяосин lцодо схва-]ення значного правочину застосовусться також правило абзаuу
lругоrо частини Tpeтboi cTar-Ti 92 Цивilьяоrо кодексу Украihи,

Стgття l7. ВИДlЛ Тд пРипияЕнЕя товАРисТýА.
l7.1. Ввдiл товдриства:
]7.Ll, Видi;lом с створення o;lнo.o або бiпьше,rовариств iз переданнrм йому (Тм) ]гiдно з

розподiльним балансом частини майца. прав та обов'язкiв товариства, з якого здiйýнloсrься видiл, без
l)рилиненtlя останиього,

1r.2. Прrrпurlевяя I,овдрис,l,ва:
l7.?.l . Товариство лрнпиtlяaться внас,,llлок передання асього свого майна, Bcix прав та обоs'язкiв

iнчlим гослодарським товариствам - правонасryпникам шлrхом злиття, приеднання, по.1iл).
пере]вореllllя або в рез}льтаl i лiквiдаUii,

l7.2,2, !обровiльне приllивення товаристsа здiйснюЕться зs рiшенням загальних зборiв
учасникiв у поря,лку, встаноsлецому цим Законом Укра'i,{и "Про товариства з обмеженою m додатковок)
вiдповiдмьнiстю", з дотиriац|ям ввмоa, всmиомених законодавством. lяшi пiдстави та лорядок
припинення ювариства всmlовлlоються ]аконом-

I7 J, Якшо cepeJ правопопереjrникiв ,lовариства с акцiонерне товариство акцiонераvи яколо i

особи. лрава па акцii яких oбjlikoByloтbc, в депозитарнiй системi Украiни на р&\унках у цiнних паперах.
вL]кри'lи\ ,1епоlиrарнок, )стаllоR.ю lla пi.]сгавl .lоговор) з таким акцiонерниv товsрис,lвоv.

реорl'анiзаtliя такого товарис,rва не,]опускз.ться. а рiшення rlpo реорганiзаrrirо с неаiйсяим.
l7.{. а!иття тов9ркства:
] 7,4, L Злиттям с створеняя нового господарського тоsариства - правонаступника з переданиям

йФv\ Bcbolo vайна. Bclx прав та обоs'я tKiB lекiлькох 1овариств що припиняються внаслiдок цьоI о,
l 7.5. Прпсднrfi ня тов!rlпства:
l7.5,1, Присднаяням с припиненtlя одного або декiлькох тоsарйств з переданням вим (ними)

згi;lно з пере]lава,]ьни\l актом )сього саого Nlайна. sсiх прав тs обов'язкiв iншому господарськом)
rовариству - правонасr j_ пltику,

17,5.2, якцо тоsариству. до якого здiйснюсться при€днания, нмежить частка у стат)тному
капiт&]i товариства, що присднуеться. така частка не врдхоsуеться дlя аизначення розмiру стаryтного
капiта.,lу тоsариства в результатi fiриеднання. Якщо товдриgтву, цо присдну€тьсяt налФкить частка у
статугному капiталi товариствs, до якого здiЙспюсться приеднання, така частм не враховусться ;]Jlя
ви]начення po,}Mipy стат)тного капiга-Iу lовариств8 в ре,}}льтатi при€днsння,

t 7.6. ПолLr ToBapllc,l,BB:
l7.6.1. Поаiлом с лриппнення товариства ] переданн, на, Bcix лрав та обов'язкis

lla(lM чи ;]eKlj]bKoM новиýl,озарлствам IlравонасI}пникам
l7,o:, Якцо чаJIка \ clзn]il,,\l) KaIlllалi loB

нмф{1,1ть самому товариству. таха частка lll]иягас розп

м ба,lансом,
сться шrlяхом flo!lJ\.
иками пропорцlино до

н&]ежriих iM часток у cTaT)Ttlovt KalliгaJ]i ,l,оварисl,ва. ulo
l ?.7. Перетвореltuя ToBapllcI Bi]:

l7,7,1. Перgrворенняv с змiна органiзаuiйпо-право
лрипинепня\1 та переданняv tсього майна. Bcix tlpaв i обов'rз
llpJ8^llac1-! пllик\ Z ,л

t?.8. ,'lпговiп ппп ,n.onu...o. /On'а

ffиства з йоrо подмьшим
'ос п ода рс_,tц K9ry товариЙв}

,q" /%"--,-"



",,,,.,л.,л'_]:9:':, 
r,rчuопства. якi бери ь учас,гь ,,- приrlинеянi, можl.ть умасти доIовlр лро припинення якийвиз,'ачагиме умови передачi майна, лрав та обов'язкiв ,р"д";Й;;;;:

часток кожноrо y"*"u*a у .rur1""ory KaniTali Ko"tHbi ,o-""""i-""oo,fPj'iiil""#ýil;#T|коефlцlсlJти конвертацii часток в a*цi.i (якцо npu"onu".ynrn*"Jn 
"_-u;;i;n;;;] 

,.*pn".*), смsд органjвкrридичяих осiб - правонасryпникiв та rвшl умо8и припиненнr.

]].З. 
n"Jy_T 

:T"_:tTauit часrок 5l разi припхнеriн, тi вхдiлу товдрнств!:
l /,y,l, l lравонастуПникам юридични\ осiб. якi припинилисл. не мож)ль нtшежати частки )BracHoMv статрному калiтапi,

_ _ , ]7,9.2.,КонвертацiЯ часток учасникlВ у стат)тномУ кsпiталi тоssриства, що припиняетьс,BHa(,,lljtoK пo.1i,,]J,. l] частхи v стrптноtlу *u,iirMi io"api"TB - np."o-"llrynnn*i" здjйснюсгься iзlбспсдснняrr lпiввi-rноtuелия nrl* ,,u'".*uun rчасликiв у ^!"ь*; -"!р""."" lз ко)!(ноaо товариства -правонасъ,лника,

"^л л_.l].]_: 
Частки учасникiв у cтaт}-тlloмv капiта]i товаристаа, що припинясться внаслiдок а1иJтяа_ооJlрис:lllання - коя,вертуютьоr в частки учас}lикiв у стаryтному капiтмi тоsариства -правонаступникаlj ]оереженням слiввi,tношення мiж часrкя*п ..^.."";" "-. lл.i.,_^-^ ^ _^-..

vеiiа\ с\хуltно]iчастк" .u*n* r,,o"nu*ii'j|i}":*,liX",Iii#j iil}iЖ"::"Т:Jfi::#""ЛР'ПИПП'О"'' У
]7,9"1, } разi виliлу ,rовариства частки \ c'al}T,lo't Karrii*i товариства. з якого здiйснюстьсяaи-'lll. конаертуються в частки uього гоsаристsа i товариства, що видйи;ося, тв рзподiляються мiжvчасниками iз збереженням с,liввiдношення часток учасllикiв товариства, що icHyBMo до видiлу,]7,9,j, У разi перетворення товарпс,гва частки у сmтутtrому KaniTa,lli товsриства, щоперетаорюетьсяl конверryю,гься в частки товарlrства - прч"опчфп""*ч та розлодiляються i Mir(учасниками iз збереженмм спiввiдношення часток учасникiв товариdва, що icr,yua,ro до перетворення,
l 7,9,6. Якrцо правонаступником товариства с юридична оýоба, щодо якоi закопом не передбаченостаryтного (с!с]аденого) капiтаrч або подiлу такого капiтму яа 

"u**n "ы учасllиками, положенвяIli-lп) нlсгiв l7,9,2- l7,9,5 стаrуry- 
"е 

зчсrо.о"упr.u"",
l?,l0, заItсl прав KpeJиTopiB пil чrс BH,ri_ry тв lrрплпн€ння товдрясгвя:|']0 IIрOгягом ]0lнrв з,rаrи приЛня.lтя рiшення,,ро npunn"",i"i io""pиcтBa шляхом подi.lу,

l:Ре'l!ОРеННЯ. 
абО ПРО.ВиДiЛ. а в разi приIlи!еlltlя ш.ilяхом ]jlи.l!,тя або приеднанн, - з дати лрийняття

рltuе,]ня прО uе ocTaHHiM зl.овариств. що берlть участь у ъ,rитгi або присднаннi ,о""р"ar"о. *Ъ n.aunya
:il,il.л l._I"iil '"."|ис,isо, що бере участь в прилиненнi вiдповiдно, зобов'язане письмово повiдомитипрФ це Bclx вlпомих йому (iM) кредиторiв iоп!,б,liкуsати в оц-sнi друк}, в якоvу публiхlються данi продерхавну ресстрачiю tориlичних oci6, повi]lом]lення про прийняте рiшiняя,
. l7,10,], КРе:lИТОР_ Такого тоsаристRа. виtоги якоlо io тоsариства не забезпеченi догоаоромзаоезпеченllя, протr.ом ]0 iHiB з .lати направлення йому повiдомiеиая, або з дати 

""yб"i-ya"l""':jr'i],]?_]:Il]l]. 1тт:еного в частинi.першiй цi€i cтa]-Ti. мае право зверн)аися з письмовою вимолою лроl llп( llеllля на виоlр товарис I ва o,,iHic]'1 таких _riй:
1 ) надання забезлечення виконання зобов'язання:

, 2) достро_кового прилинення або виконання ,Ьбо"'"aч"", (зобов'язань) перед кредиторм тавtдшкодуваяня збиткiв, якщо iнше не BcTaHoBieHo договором Miж rouupnca"o" 
"u 

*р"дп-ро*r.
, I 7.1 0.], якщо кредитор пе звернувся до товариства у встановлений стрк з лисьмовою вимоIою,t вваlttосться, ulо BiH не вимаrаa аiд товsриства вчинення додаткових дiй щодо зобов'язsння (зобов'язань.)

l7,I0.4. Видiл або лрилинення товsрис,гва
заяв]|еllих кредиторами,

l,b.l|o ]о зидiлу. говариство. з яколо злi
солi,]арв} вiдповhальнiсть перед к

] 7, ]0,6. Якщо товариств"пра

'lразонасryпник, 
створене BHacltiдoK п,rовариства. цо припиниJося. якi п

окремим зобов'язаиням. шо icнvsмo v
eHj внаслiдок 

"илiлу 
товариства Hccpi

","л. л_l] i9 
r ТОВаРиство. crBopeHe виаоri!ох видjлу. несе субсидiарну sjдповiдмьнiсть за]ооов ч]анllячи товариства. з якого здlйснено видi:,l. якi згiдно з розпоjiльяим'бйансом 

"" 
;"p";;n ;;,говариства. 

с,гвореногО внаслiдок видiлу. Товариство, з якого здiйсненО видiл, несе 
"уО""о;^р"увi,lповiда,,lьнiстЬ за зобов'rзаннями. ЯКi зl,iдно ]l ро.полir,"ниr, Йur"о"" п"р"Иrr" до товдриства!

с 18орс,lого внаслiдок видiлу,

r]e можуть бути завершенi до задоволення вимог.

Якцо вrаслiдок видiл) cTBopetto ]lexi]lbKa товарис,lв. sоии несуть субсидiарну siдловiдальнiстьclil,,ibнo з товаристВом, з якого здiйснсно ви lqзрно. Якцо пiсля вилiлу неможливо точновсlаловити обов'язки товариствв, з яхого

iлок подiлу. лекiлька. то товариство-
Вiдповiдмьнiсrь за зобоs'язанняvи

у тозариства_правонасryлника зt iдно l'W* 22ly::yyyy:929y*^
рпrппJi.|ьниv блrансоrt, Якщо пiarяr"пriart

,4,zre



цо,]о конкретних обоВ'iзкis товариства, що приаини,,]ося, товарr]ствs-правонасryпвики нес}ть солiдарну
]t,'lповLlмьнlсть перед крелиторами товариства. що припинилося.

стrтя 18. IIрлIUI у товлриствr тд li оплАтд. пЕрсонАJI товлриствл.
i8,1.'I'овариствО вLlповiдlrО до чинногО законодавства УкраТни визнача€ порядок прийому та

lвiлыtеппя працiвникiв, формя, системи та розмiри оплати працi. розлорядок робочого часу, змiннiсть
)оботи та конкретизус ue в KoHTpaKTi (труаовому договорi),

Д,]я виконання окремих робir, (налаяня посJуг) Товариство може змуч8ти громадrн, а також
lиробllичi. творчi та illmj коlехтнви. ук.jlа-lак,чи J l{имл trlоlовоРи цивiльно-правоsого хараrгеру
]Lol .\вори лlдрс_]\. .lорччення тощо) з оллатою tlpalLi на :lot овiрних умовах,

l8.:. lviнiммьний розмiр оплати працi найманfiх прsцiвникiв Товаристsа не може б)ои нижче
иiвiNlмьного розмiру, встаноыIеного чинним законолаsством Украiни.

18.], ГlРацiВники Товариства пiдлягають couiMbHor.ly страхуванню та соцiальному забезпеченню
tt i-lHo чинноло заководsвства Украiхи.

l8.4, Працis икам Товариства забезпечуються пiльги вiдповiдяо до чинноIо законодавства.
[,,варис.во за рахl нок власних коштiв vоже визначиl и для членiв тр)дового колекгиs} Jодsтковi пiльли
цо;tо соui:uьного,}абезпечення.

l8,5. Зl,i:lно iз Закоиом Украiни <lipo захисl, l]ерсона]lьних даних), в Товариствi здiйснюсться
)бробка IIерсон&],lьних даних, тобто буль_яка лiя або сукупнiс.rь лiй. таких як збирання. ре€стречiя.
]акоIlиченl{я. зберiганttя, адаптуваrtня, змirrа, ltонсrьrенНя викорис'mннЯ i лоширення (розповсюд,женнr,
rедtiзацiя, пере;tача), зиеособлення знищенllя персональllих даних! у тому числi з використанням
нформацiйних (аsтоматизовqних) систем.

[lрliйvаlочи особу на робоъ- або rсtа:аючи циsl]lьно-правовий договiр на викоианвя робiт
Irаlання l]oc.:lyl'). l'оварист8о оl,риv)( вiд особи |lacIlopl,Hi .laнi картку п]татвика податкiв, у необхiдних
}иtl3.1ха\ ,]окумеяти про ocBiт\- cк-la,,l civ'i. як передбачено тудовим або rосподарським
]ахоно]авство,{. Lцо яв"lясться збирsнням nepcol,taJlbllиx ;lаltи\,

Не iопусхаються збираяня, зберjгання. sикористання та поширенвя хонфiденцiйноi iнформачii
tpo особl,без lТ згоди, KpiM випадкiв. визначених ,laKoHoM, i ]lише в ,Hтepecax; нацiовмьноi безпеки,
:конолtiчного доброб}ry та зsхисry прав лю]и[и, ло ковфiденцiйиоi iнформачii лро фiзичну особу
tа-lежать. зокрема, данi про нацiонsльнiсть. ocвiтy, сiмей!rий стан. релiгiйвi перекоиання, стан здоров'я а
Iакож адреса, даm i мiсце нsродження, Заборонястьсr обробка персонмьвrх даних про расове або
:T,нiчне лоходження, полiтичнi. релiгiйнi або свiтогллдиi переконання, члеиство в полiтичних партiях та
rро(rесiйних cni:rKax. засудження до кримillмыlого покарання. а mкож даних. що стосуються здоровlя,
)1'а'гевого життя. бiометричних або генетичних даних, Кожному забезлечусгьс, вiльниЙ доступ до
нфорýlаllii. яка с-тосуегься його особисто, KpiM випадкiв. лередбачених законом.

Mflolo обробки персона,lьних даних. ч BiдlroBirlнocтi до цiлей товариства сj
l ) регу.lювання трудових вiдносинl
2) рсгrлюванвя вiдносин у сферi уIlраs,liння .ilюлськими ресурсами. зокрема. кадровим

]0]енцiа-]омi
] ) здiйснення алмiнiстратиsно-правових sijlllосин

СI.аття l9. ПОРЯДОК ПlДПИСАННЯ УСТАНОВЧИХ ДОКУМЕНТlВ.
l9. l , Устаноsчим дохумснrом товарисr sа a статут,
19.2, Ilерша редакцiя статут) ]оваристsа пiдписусrься BciMa учsсникsми

'r,pзnxir,icl ь rrrллисiв 1часltикjв засвiдчусT ься HoTapiаJlbHo,
L9,З, Зуiни до стат),ту товарйства та перша редакцiя стат}ту томриства| стаореного а

)еорганiзацii. пiдписуютьaя учасниками товар ства. якi lолосувrшп за рiшення про анесен я таких
lи llpo ,}сrвердженн, першоj редакцiт статугу, або особою, упов оваrкеною на це орrаном, який прийняs
laxe рil]]енr|я. якцо це передбачено ста,глом, Слравжнiсть пiдписiв учасникiв sбо уповноваженоi особи
lасвi;lччaться llотар'&,]ыlо.

док}vенти мають буги виклаленi держаsною Nlовою та додатково, за бФкавням змвника, iншою
,lовою (KpiM заяви про :lержавну ресстрацiю), l'eKcT документiв мас б)ти написаниЙ розбiрлиsо
vашиllолруком або вiд руки,lруковаltимн liтерами), llокументи не повиннi мiстити пiдчищення або
rrrrrиски. зtкрес,lенi слоsа та iнmi sиправ-]енrlя tle обумовленi в ни\, орфоrрафiчнi та арифметичвi
lоllи,lки. запо8нюватися оjliвцем, а тако)к \liсlити поцlкоrкення. якi не лають !моги одвозначьо
l,l\ ча\иl и ]\ зvlс], \ý

l9,4. Якщо товариство створюсться в peзy;lbтaтi реорганiзачi'i, i при чьому учасники ,o"upn.r* \
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tорi'няtlо } пз"ч"п y:"11l9,..l:-::il,j]:], ;'кH:;fr#lT.",Ж*x'jНr"*ffiJýJ;,овариства прийvасться одностаиним pl

- "'"-]J]r]rll'.oTЖ; припинясться внаслiдок переданвя всього c.o'o пiайна, Bcix прав та обов'язкiв

llшим господарським товариствам .,."- 
прi"оп""уп"п*"м шляхом Ulитт'. при€днання, подllу,

1еретворення або в резульmтl лlквцацll,

Ствття 20, МЕТД ТА ПРЕДМЕТ ДrЯlЬНОСТl ТОВ-{РИСТВА,

20.1, метою дiяльностl ]-o"upt1",* "й;""цiя "*о"омiчних, 
соцiальних, професif,иих iтворчих

tнпсоссiв \ча.никiв l'овsриства ," ",р;;;;;;;"Ы*у, 
Honp""*u i форvи :iяльностi Товариства

"na,,u"uar 
o"" *u*nuv'taKoHo'laBcTBov ]а циv с,Iа]аточ,

20,2. Основвими напрямками дiяльнос,],i l'оsариства с:

- lнша профссiйна, наукова_та технiчна fiя,rьнrсть, н,в i,5,

- Xllii,lll]illXli"J;;"J"""ЧilH",', коttсч,lьгаlllйна :lillb*lcTb фsхiвцiв з економiхи сiльського

господарства
, *опaу"фuч"п" у сферi навколишнього середовиша

- коllсуjlь,rуван}lя з iнших ТеХfiiЧllИХ llИТПНЬ 
i xoHcr,lbTaHTiB у сферах архiтеrryри, iвжинiринry Та

- дiяльнiсть KoнcynbтaнTla, oкplм

керуваннr
- Liя.,]ьнiсlьiнженерiв-коulторисник|в
- llрфесiйно-технtЧI :::: .,..*".." 

",,.,пеня, 
HiI( вища oc'im- rrрофс iйно,технlЧНа ocBITa НИrlrwl U !, .t 

" 
.'"l".r"р"*Ъ- С"*"у

- ttавчаннякухарiв.мене;чкерIв.л
- дiяльнiсть tjlкiл косметолоfiв l перукар!в

- ;:::;:j:'il;:lliI"PiT]1,o*' волiiв (BaHTaжiBoK, аЕгобусiв, TBKci, льотнi курси ,ля

llр\Фесiйни\ llUIol lB)

- -Lопомiiпна зlяльнiсть } сферl осв,Iи
, tlс.lання послуr (Kpiм H"""a.roHn,,;, "n, 

lllдтрим} IoTb t}свiтнiй прОЦеС абО СИСТ€М]l:

- конс\lьпваяня ] пи,]ань освlти
_ ."..'*,,"rr*n"" l питаrrь вибор1 ocBlTHix напряvtв

- :riя.riHicTi з оцiшювання TecTiB

llя,lьlll!1ь it прове,lUl!ня ]ecTlB

opl анiзацiю проI рам oбMirl5 сrrrенtаvи
- rroHTaж лiфтiв. есr<-",ор,*, у.rЬrlу "n",li 

ix ремонтта техобслуговування

- voHi,iDK автоматичнйх та обертових даереи

- vонтаrr<блискавковiдводiв
- моятаж пtt]lососнйх систем

- *rorrru* 
'.р"о-.'з"уко- 

або вiбпоiзоляuii

- п€vо}п, технiчний ",",о 
-," 

"Ё]i,]*,",ння 
промисловоi технiки та устатковавня для здточеllня

,u 1aо"о*,"", виробничих рiзакiв, ле,] та пилок:

rВ'lрюва-']ьнi роботи " ,"""^, t]иri' важкоi промисловоt технiки та устатковання
оечонr сiльськогоспо]lарськоlm lнцlих

i.""", ." .O.,,i , 
"rу"а""о 

д"и,),"iв пс"о,,рниr граllсrrоргних засобiв

lr"-,"-r.'*-,,i";"O ", 
,".,t ,, а обспl rову"ап*, коупресорноl о m по,liбного ус гатковання

peuoo т" обa,,1, о"l 
"анllя 

пневмагичltпх (lри_lаJlв

пеvонI клапанIв
'оa"о,,, ,убuооч,,,:, привоjliв Ia приво1,1их ел_еvенIlв

bev,.)Hr га обс.rугuв) вання Ilр(lмис,]ови\ llечеи

fi;:;. xi;;;;;;,,".., ,Ъ па,"1","1"о,]ltя пiлiйм lьного та ванта,,(но-роз,антажу

0,

\
ý

t

- iiТ"'#,""*Т""""й огпяд ,ла обслуговуваt]хя промисловоrо холодильвого устат

;:l'JH:l]li};T#;",3,#,*,"11111i.1 11ом''спового 
устатков,ння загальноrо призначенн,

\
i"r,on" py"nn* inarpyмeвTiB з елеlfiричним_приводомремонт ручних l'llPJ*"""''*"'' 

;"" метаrrорiзальною устатко8ання та машив
ремонт. rЕхнiчний огляд та обслуговувз

u mкок iHcm} MeHTiB ra aкcec}aplB

реr,онr. rеr,ri,чппй пr,lя,] Ia обс,1\ гов\ R,lнllя lнши\ механiчних BepcTaTiB

дпя j] иття,



pe[loпT, технiчниЙ огляд та обслуговуваннJl сi,,lьськогосподарських тslоорiв
Pcvolll. Iехнiчний оIlя.l la обсл)lов_!вdння (Llьсьliоlосподsрrcькоi. лiсоrосподsрськоi технiки la
t е\lliки _lля гранспорт} вання ]icovaI epiajliB
peMoI{T. технiчниЙ огляд ],а обелуговуsаиt]я мотмургiЙr{ого устатковання
pe[lollT, текнiчниЙ огляд i обсj]уговування чста],козання добувиоi промисловостi, будisницт!а та
нафтогазовидобувrо'i техв iки
pc\toBT. технiчниЙ огля,f la обслуговувалня 1ехнiки з виlотовлення прод}к,liв хsрч}вsння, напо-tв
'га lютюtlових виробiв
реуонт, технiчняЙ огJIя:r та обслчговчван,lя тt\нiки } виlотовления текстильних sиробiв, одягу
га шкiряних sиробiв
Pe}loHT. технiчниЙ огjtяд та обслуrоsуваяня TexlliKи з виробництsа паперу
ремонт, технiчний оrлядта обслугоsувапня технiки з виробництsа плsстмаси m виробiв з гуми
р€l!оит, техlliчниЙ огляд та обслуговування iнших видiв технiки спецiального признsчення

рсvонт та обслуaоsуsання ваг

речонт. технiчниЙ огляд та обсJIугов} вання апоvаriв ] проддrку продуlсгiв

р€vонт. технiчниЙ огля.] та обслуIов}вання касових апарsтiв
речоtlт, технiчниЙ огляд та обслугоsуванIlя фотокопiюsальних машин
pcvohl ка-lьк),lяIорiв e.leKTPolIHH\ абп illши\
речонт :rрукарських машинок
voHTax у будiв,lях sбо спорудах:
опа-IФsluьних систем (еjlектричних, лазових i мас.lяиих)
печей. стоякiв водяноl,о охолодження
llее.lектрични\ колекторis сонячноi eHepl i'i
во]опровiдного та санiтарнrr-технiчttоrо 1с-t,а,rковаttttя
\сrа jхоаання :Llя вен rи.'lяUll Ia конlицl,пl} ванllя повl Iря
ra rопроsiдноj арNlsтчри
гр\бопроводiв дlя llодачi парй
систе\l !втоматичного пожежогаеiяtlя
автоýltтичних систем для поливу га]оиiв
vонтаж повiтроволiв
\loHT&K iустаномення прмнслового устатковання на промисJtових лiдприсмствах
збираввя усmтковавня для керування виробнич1.1ми процесами
\!онтФ( i tстаномення iяшого промислового устаткованняj rtапримад:
116,1аlнання зв язку
баrатфункцiона.пьних комп'ютерiв
ра.]iо.lогiчного та е;lеrгромедичl|оaо усl,аl,ковапllя 1,ошо

.]ertoHTlDK великогабаритних машин i ус-гаl,коваllня

.]tя:]ьнiс-] ь монт8жникiв i слюсарiв-ltон r eplB
vонтаж iустаноыtення устатковання маЙдаl]чикiв дlя гри у кегельбан
iн;кенеряий ]и]айIl lтобlо ]астос}вання ]rKoнiB i приllчипiв iнжeнepii в констуюмннi машин.

.rоборi \laтepiаЛiB, iHcтpyMeHTiB. с,гр)кryр. Ilроцссiв iсистем)та консультування у сферах:

|,рп(\-г\ sання vашиноб} JJ вsння. ,lг1(lvис,lоslll о 6) Jlвниц, ва

пPJel-TiB бу.lisllицтва iнженеряих спор),l, гiJротехнlчяих спор}д i танспортного будiвництва
проеrгiв управлiяня водними ресурсами
проектiв у сферi елекгровiки та елехтротехнiки, добувноТ iнжeнepii, хiмiчноi

ý

чашинобудуsаIl}lя, органiзацii виробницгва, систе[lотехнiки, технiки безпеки

розроблення лроектiв систем кондицiонування. охолод)кення, iнrкенеряi розробки щодо

коптролю calliтapнoгo стану та забрупнення навколишнього середоsища, боротьби iз
,гоlло

геофiзичхi, геологiчпi та сейомiчнi досrliлження
:li,u|bHicтb у сфрi геодезii:
sиviрювання земеiьних дiлянок m ix меrк

гiдроrrогiчri розвiдувмьнi роботи
роботи з вивчення пilзеvних шарiв
картоФафiчна -niяльнiсть i ,;liлльнiсть jз нмання паних щодо просторових параметрlв
проведення фiзичних, хiмiчllиr. iяurих виltробувань щодо Bcix видiв матерiалiв, якi пiдля

анаliзу. та продукгiв, у т,ч,:
анlстлчlli та Biбpauiйtli sпllроб!ванl]я
,d. rilx-pHH, .KJalv MiH.nrliR r,. вviсп в rrиr rоуiшок тошо

\}



.1ос-,Iiju(еннЯ у сферi гiгiсни харччваtl}lя. \ т,ч. ветерянарний контроль i контроль Jaвяроониц].вом харчових продуктiв

.]ое,,]ilжен,rя фiзичних га експлуатацiйних
зносостiйкiсть, радiооктивнiсть тощо
випробуванн, мастивосгей i надiйностi MaTepiMiB
випрфування експлуатацiйних характериствк механiзмiв:
усmткованн,l тощо
радiоlрафlчне лесг}вання 1варених швiв i стикiв
анаjllз руйвувань

характеристик матерiалiв. таких як сила, товltlяиа.

лвиryнiв. автомобiлiв, елекгронноло

середовицlа| забруднення повiтря та водних
:rос",li-lження та вимiри параметрiв нааколишньоaо
рaс\ pclB гоlцо

геофiзичнi, геолоriчнi та сейсмiчнi досliлження
.хiя,rьвigь у сферi геодезii:
вимiрювання земельних дiлrrок та i.\ меж
гiдро.'lогiчнi розвiдувмьнi роботи
оойlти з яlлпченяя пilrеvииt ,l,япiR

(ертифiкацiя продуlстiв. у т,ч roBapiB наролноl.о спожива!lня, двиryнiв, повiтrних транспортних
зJсоьlа. контейнерiв пii тискоv. аrоvниr е.,lсктросrанчiй rошо
лерiо.]rjчнi випробувавия аатотранспортних засобiв нs лредмет дорожньоi фзпеки
впtlробування iз застосуванням !одеrей i MakeтiB (напримаа, повiтряних транспортних засобiв.во]ноi технiки, гребель тощо)
k]рх,Tичне лре]]ставниtlтво iн-гересiв однiсi сторони. що виступас проти iншо-r сторони в су,]ах
аоо lнших судових орrаljах. як особисто ч-,lеfiами Korleгi.i адвокатiв, так i пiд ik ксрiвництвом:
конс}.']ьгацlйнl пос,l)ги la ItреJставницrво в цивi,,tьниr слравах
хонс\льтацiйнi послуrи та пре.]ставницr во в кримiнмьних спрввх
хоtlс}льтацiйнi лослуrи m представницгво в тудових суперечках
rаге]ьнi консультацiim смадання tори,,lичних док}ментiв:
свlдоцтв про ресстрацiю пiдприсмств, статлiв пiдпри€мств та iвших докумеllтiв, по8'язrrих зi
{:твор€нням fl jдприсмстs
патентiв i ав,горських прав
пi rl ulr,BK) pi lниr юри,lичних .]ок) vcH I lB. laIloBlI ts. _lrlручень тоlцо
llя.]ьнlсть -]ержавних та прива,|,ни\ HoTapiyciB, су.lових виконавцiв, третейських cy,]jliB.
excnePтiB iарбiтрiв
облiх комерчiйних операцifi компавiй та фiзйчних осiб
nr.rloToBK5 або аl:иr фiнансовиr paxlrlxrB
первiрк1 paryHKiB та пi.]твер.lжсllня i\ гочtlос,гl
с|с1&!ання полаткових декхарацiй :rrя приватних осiб або пiдприемств
кi)liс!.]ьтацiйlli посrlуги та noc]l\ ги з Ilpe tc tавниrlгва кlriсн,гlв у податкових органа\
аlJннл конi}rlьтацiйdи\ llllc,l\I. \лрав,llнськ\ Й оllерsIивн} пlд)римк}. що включsa дiяльнiстьiз Jобiюsаяня д"'lя пiдтримки компанiй й irrmrrx оргаrliзачii iз Ъзасмодiт та зв'язкiв iз

г!юýl a"lc ь(iстю
лр)€кryванвя методики буtrалтерського облiку та праsил, прграм ведсння зBiTHocTi, проuедур
хоtfг?олю аиконання кошторису
liонсульryвапня та пiдтримки компанjй i громадських органiзацiй у сферi пл8нуваrнr,
орlsнiзацiЙних заходiв, забезлечення ефектиl]ностi та контролю, iнформацii з питань упрвмiннятоцо
коllс\,льryвання у сферi архiтеrгу,ри з питавь:
лросктчвання будisе,lь. у т,ч. скл&ilаиllя робочих креслень;
пlан\вання viс l. 1, l,ч,,lан:шаФl Hoi ар\iгект) ри:j8r.iенерний дизаЙн ([обто засl,осуванпя зsкоиis i прйнципiв iяженерii в констуюваннi машин.
io6opi MaтepiалiB. iHc,lpyMeяTiB. сrруктур. процесiв i сйстем) та консульryвання у сферахi
лроектування маши1lобулування. проtlисловоI о 6}дiвництва
проекriв будiвництва iн;кенерних cnopy:r. rilро,rеrнtчних слору.l i транспортного булiвничтва
лроектlв ),правлlння аодлlими ресурсаvи
пFrое,lтiв у сферi електонiки та електротехнiки. добувноi iHжeнepii, хiмiчноi
чаши,lобулування, оргдлiзацii виробництва. системотехнiки. технiки безпски
розробlенвя проеmiв сисlэм кондицiоl{уваl]ня. охоjrоркення. iHx(eHepHi
хtlнтролю caнiтapBot,o сmву та забрудяення навколишнього середовища, боротьб
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картографiчпа дiяльнiсть i дiяльнiсть iз надання даних цодо п!юсторових парамсrрiв
виlчення потенцiа,lу ринку, iнформова оотi. прийнятносгi пролукгiв, лопулярностi визначеного
товару та пос;]уt i купiвельних ]вичок споживачiв 9адrlя сприrlння збуry та розроблення нових
видiв ToBapiB i послуl.. у т,ч, статистичний анмiз результатiв
вивчелня суспiльноi Думки цодо полiтичних, економiчних i соцiмьних лодiй. статистичний
анаriз рез1. tb гатiв
опюsа горI iмя за винаl opo,t1 чи на ося,.,rвi контракгу.
_,l:],b:,]c]: K:\1lcioHePiB. юварниr брi,херjв та будь-яких iнulих посередникiв у оmовiй TopfiB,li,якl ]Jlиснюю lb Topl Iв,,.lю товараvи Bt:r tvglrr або la рахl нок iнших осiб або комланiй
Jlя,lьнlсть. пов'лзан} зi зведенняv лродавцiв j покупцiв, здiЙснення комерчiйних операцiй вiд

]менl,замовника, у т.ч, через мерех} Iнтерпет
;llя]lьнlсть посере;]яикiв у торгiмi леревиыою, будiвельними матерiапами та caнiтapнo-
технiчними виробами
.iiяльнiсть посередникiв у торгiвri ме6,лями, господарськими tовдрами, змlзними та iншими
металевими виробами
trirльнiсть посередникiв. що спецiа_tiз},ю,гься в торгiвлi iншиvи товарами
lншl виlи ро,]дрiбноI горгifuIl в неспецiа'liзовани\ vаr&зиll8х:
рз.rрiбну торгiмю широким асорти\!ентоlv ToBapiB без перевsги продуктiв харчування, напоIs
аоо тютюноаи\ аироьlа
.liя.,lьнiсть унiверсальннх малазинiв. якi з/tiйснюlоть торгiвлю довiльним асоргиментом ToBapla, у
т,ч, о;lrгом, меблями. лобу].овими приrtадами. заJIiзними виробами, косм8тичними засобам;,
юsеJiрними виробами, iграшtками. сttор.гивними 1оварами тощо:
оrгоrя торгjsля зерном, пеобробленим тютh)ном. насiнлям i кормами длл твsрин:
оптова торгiыя зерном i насiнliям
ol гrова ,l,opriBjl я плоjlами о;riйних хульrl,р
о,поsа торгiвля необробленим TK.lTK.lHoM
оптоаа торrjвля кормами ]1,1iя тварин i сtjtьськоl.осподарською сировиною, 

']е 
вlднесеними до

lнших угруповаяь
оmова торгiмя iншими товарами гослодарськоl.о призначеннr:
оmом торгiвля вироба]!lи з деревини, корм. бондарними вяробами, плеrcними sиробами;
оmоаа торгiвл, господарсько_лобутовими метмевими виробами
огrоваторгiвля sелосиледами, детмя]Lrи ru Ilриrlаддям до них
оmоsа юрaiв.]я хаllllелярським приладцям! книlтми, журнаJ!ами та газетами
omoвa торгiвrл щкiряними та 1орохtнivи виробами
оftФва торгiвля музичними iнструментами. у ].ч, неелектричними
оптова торl,iвля iграми та iграшками
о!пом Topl^iB.r' спортивними товарами. ) r,ч чис.li спецiмьним споргивним вз}-ггям. таким як

"l}tжнl 
черевики

оггюм торгiвля iншими товарами госполарського призначення
о,}тоOа торгi&lя деревИНОЮ, буl'liве,j]ьними матерiмами та санiтарио-техtiчним обладнанвям:
оlпом торгi&-]я необроб.lеною деревиllою
1,1loBa lоргiвjlя про_l),кцiсю лервиIlllлl о ,,брпБrrння .tеревини
опгоа} торгiвj]lо.T аками та фарба\lи
оптоsа торлiв,]lt б),Jiвельничи vатерlлlами: lllcKov. гравiсм гоLцо
оmой торгiвля lt]пмерами та локриттям для пijlпоги (napкeтoм, лiнолеумом, ламiнаmм тоцо)
олтоаа торtlм'l 

'истовим 
смом

оmом торгiвJlя санiтарно-технiчням обладнанням: ваннами, раковияами, умявмьниками,
унlтазаgи тощо
оmовл торriмя спорудами зi збiрних e.]]eveнTiB
песпецiа.:liзована оптова торгisля i

опюва торгiшя рiзним асоFlтиментом ToBapiB без будь-якоi
aLla-,lc ьхе господарство|

_ri*rbHicTb ir зберiгання,]а сlilа.])вання Bci\ виJ.в IoBapiB
еrcftI)sтвцiю lерносJ\оsищ. товарнич .Kra.liB заtа,tьноtо

ovнKeplB тощо:
]бсрIlання ToвaplB \ зонtr Bt.,tbHoi горr in.lt:
lаvорож)вання прд)хrrв в iнтенсивttоvr потоui ловiтря:
:опочilхна .rjя.,rьнiсть 1 сферi тралспорr1:

ильникiв.

lзацll

'цаi/l\Jё<э



-iB, yKpaitla, ,tBqrrtя rь ttOcbMoro сiчllя двi тяслчi .tвадцятоl,о року.
Я. Чайкrr LГ., приваrttий Horapiyc КиТвського MicbKoro нотарiа,rьного rrKplt1,.

засвillчую сttравяtлiсть пilпису ЧАЙКИ IJlAPIoHA ВОЛОДИМИРОВИЧА. який jti(,la
lli]tc,t,aBi ,tовiренос,гi. ви,,tаtrtlj вiл ibreHi ЦАХЛА АНДРIЯ lВАНОВИtlА та який iic: lrir

пiJсr,овi ,lloBipeHocTi. видаtlоi вiд iMeнi КИЧИЛЮКА МИХАЙЛА
ВОЛОЛИМИРОВИЧА, якi зроблеrlо у моТй flрис}тностi,

Особч tl^t:tкll lЛдРlОI{А ВОJtОДИМИРОВИЧА, який lliдllисав докуr|сll I.

lclцItoB,,Ictto. Йоl,о дiс]да,rlliс t ь l,il l]овllоRсжсttltя lIPc.'Lc гавника пср(,вiрсt,о.

3lpccc,t ровапо п pcccr pi
Стяtrtуто tuа,гу вiдповi
llPllll/\l I lltit lI(),I,

(llpo ,lorapiaD) в l,ривtiя\,
1.I'.tI!iiKj

o-n З,2,/
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