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Ці зміни є новою редакцією Статуту Товариства з обмеженою відповідальністю «АЛКОГОЛЬНОБЕЗАЛКОГОЛЬШШ КОМБІНАТ ДНІПРО» код за ЄДРПОУ 36710304, затвердженого Протоколом загальних зборів учасників
№ 10 від 21 березня 2017 року.

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1.
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АЛКОГОЛЬНОБЕЗАЛКОГОЛЬНИИ КОМБІНАТ ДНШРО» (надалі «Товариство»), створене відповідно до норм
Господарського кодексу України, Цивільного кодексу України, Закону України «Про господарські товариства»,
інших законодавчих акгів України.
12. Учасники Товариства (надалі Учасники):
- Юридича особа створена відповідно до законодавства Австрійської Республіки:
назва на іноземній мові: Базі \Уе$і іпуєкі Но1гііп§ СшЬН.
В перекладі на українську мову : ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ІСТ ВЕСТ
ІНВЕСТ ХОЛДІНГ ГМБХ, зареєстроване комерційним судом м Відня, про що зроблено відповідний
запис за РИ 2233112 від 13.06.2002р. в реєстрі фірм Міністерства юстиції Австрійської Республіки,
місцезнаходження якої: Гетрайдемаркт 14/32, 1010 Відень, в особі директорів Гуртового Валерія
Пилиповича та Недолуга Сергія Вікторовича.
-

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«ВЕРТИКАЛЬНО ІНТЕГРОВАНА
КОМПАНІЯ АЛГОРИТМ», зареєстроване 10.08.2016 року, ідентифікаційний код 40734958 номер
запису про державну реєстрацію 1 224 102 0000 078016, юридична адреса: 49000, Дніпропетровська
область, м. Дніпро, вулиця Передова, буд. 175Б, в особі генерального директора Іванова Сергія
Володимировича.

- Недолуга Сергій Вікторович, паспорт АЕ № 448383, виданий Ленінським РВ УМВС України в
Дніпропетровській області 16 грудня 1996 року, зареєстрований за адресою: м. Дніпропетровськ, вул.
Великолуцька, буд. 15, реєстраційний номер облікової картки платника податків № 2493700350.
- Гуртовий Валерій Пилипович, паспорт АЕ № 013215, виданий Індустріальним РВ ДМУ УМВС
України в Дніпропетровській області 25 січня 1996 року, зареєстрований за адресою:
м.Дніпропетровськ, вул. Ярославська, буд. 65, реєстраційний номер облікової картки платника
податків № 2157914995.
- Кришин Юрій Іванович, паспорт АН № 021608, виданий Жовтневим РВ ДМУ УМВС
України в Дніпропетровській області 13 листопада 2002 року, зареєстрований за адресою:
м.Дніпропетровськ, вул. Одоєвського, буд. 5, реєстраційний номер облікової картки платника
податків № 1400427551.
Учасникам належить 100 % статутного капіталу Товариства..
Формою власності Товариства є приватна власність.
1.3. Місцезнаходження Товариства: 51000, Україна, Дніпропетровська область, Царичанський район,
смт. Царичанка, вулиця Царичанська, будинок 168.
1.4. Повне найменування Товариства українською мовою: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АЛКОГОЛЬНО-БЕЗАЛКОГОЛЬНИЙ КОМБІНАТ ДНШРО».
Скорочене найменування Товариства українською мовою: ТОВ «АБК ДНІПРО».
Повне найменування Товариства російською мовою: ОБІЦЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АЛКОГОЛЬНО-БЕЗАЛКОГОЛЬНИЙ КОМБИНАТ ДНЕПР».
Скорочене найменування Товариства російською мовою: ООО «АБК ДНЕПР».
Повне найменування Товариства англійською мовою: ТНе (іт ііе с і ІлаЬіІііу сошрапу «АІсоНоІікпопаІсоЬоІіс сошріех Бпірго».
Скорочене найменування Товариства англійською мовою: « АРІС Бпірго» Пгї.
1.5. Товариство здійснює свою діяльність згідно з Цивільним кодексом України, Господарським кодексом
України, з Законами України «Про господарські товариства», «Про зовнішньоекономічну діяльність», іншими
законодавчими актами України та цього Статуту.
1.6. Товариство набуває прав юридичної особи з моменіу його державної реєстрації. Товариство має
право на самостійний баланс, відокремлене майно, поточний, валютний та інші рахунки в банківських
установах, печатки, штампи та бланки зі своїм найменуванням.
1.7. Товариство має право від свого імені укладати договори та інші угоди, має
майнові права, бути позивачем і відповідачем у господарському та інших судах.
Угоди, укладені від імені Товариства до моменту державної реєстрації, визнаються такими, що укладені
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Товариством тільки за умови їх подальшого схвалення Товариством.
Угоди, укладені Учасниками до моменту державної реєстрації Товариства, які у подальшому не були ним
схвалені, мають правові наслідки тільки для таких Учасників.
1.8.
Товариство несе відповідальність за зобов’язаннями Товариства усім своїм майном, на яке, згід
законом, може бути звернено стягнення за вимогами кредиторів. Учасники несуть відповідальність у межах їх
вкладів. Учасники, які не повністю внесли свої вклади, відповідають за зобов’язаннями Товариства також і у
межах невнесеної частини вкладу. Звернення стягнення на частку Учасника в Товаристві за його власними
зобов’язаннями не допускається.
При недостатності майна Учасника для покриття його боргів кредитори вправі вимагати виділення
частки Учасника-боржника у порядку, передбаченому ст. 55 Закону «Про господарські товариства».

2. МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА
2.1. Товариство створено з метою здійснення комерційної, виробничо-господарської, науководослідної, іншої діяльності та отриманням на цій основі прибутку, як на території України, так і за
кордоном.
2.2. Товариство досягає своєї мети шляхом здійснення різноманітних видів господарської
діяльності:
Дистиляція, ректифікація та змішування спиртних напоїв;
Виробництво виноградних вин;
Вирощування винограду;
Виробництво інших недистильованих напоїв із зброджуваних продуктів;
Оптова торгівля напоями;
Діяльність посередників у торгівлі продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами;
Вантажний автомобільний транспорт;
Інші види перероблення та консервування фруктів і овочів, виробництво фруктових і овочевих соків,
виробництво олії та тваринних жирів, перероблення молока, виробництво масла та сиру, виробництво прянощів і
приправ, виробництво безалкогольних напоїв; виробництво мінеральних вод та інших вод, розлитих у пляшки,
неспеціалізована оптова торгівля продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами, роздрібна торгівля
пальним, діяльність ресторанів, надання послуг мобільного харчування, діяльність посередників у торгівлі
сільськогосподарською сировиною, живими тваринами, текстильною сировиною та напівфабрикатами; діяльність
посередників у торгівлі паливом, рудами, металами та промисловими хімічними речовинами; діяльність
посередників у торгівлі деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічними виробами; діяльність
посередників у торгівлі машинами, промисловим устаткуванням, суднами та літаками; діяльність посередників у
торгівлі меблями, господарськими товарами, залізними та іншими металевими виробами; діяльність посередників у
торгівлі текстильними виробами, одягом, хутром, взуттям і шкіряними виробами; діяльність посередників у торгівлі
продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами; діяльність посередників, що спеціалізуються в торгівлі
іншими товарами; оптова торгівля зерном, необробленим тютюном, насінням і кормами для тварин; оптова торгівля
квітами та рослинами; оптова торгівля живими тваринами; оптова торгівля шкірсировиною, шкурами та шкірою;
оптова торгівля фруктами й овочами; оптова торгівля м'ясом і м'ясними продуктами; оптова торгівля молочними
продуктами, яйцями, харчовими оліями та жирами; оптова торгівля напоями; оптова торгівля тютюновими
виробами; оптова торгівля цукром, шоколадом і кондитерськими виробами; оптова торгівля кавою, чаєм, какао та
прянощами; оптова торгівля іншими продуктами харчування, у тому числі рибою, ракоподібними та молюсками;
неспеціалізована оптова торгівля продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами; оптова торгівля
текстильними товарами; оптова торгівля одягом і взуттям; оптова торгівля побутовими електротоварами й
електронною апаратурою побутового призначення для приймання, записування, відтворювання звуку й зображення;
оптова торгівля фарфором, скляним посудом і засобами для чищенню* оптова торгівля іншими товарами
господарського призначення; оптова торгівля іншими проміжними продуктами; оптова торгівля парфумними та
косметичними товарами; оптова торгівля фармацевтичними товарами; оптова торгівля меблями, килимами й
освітлювальним приладдям; оптова торгівля годинниками, та ювелірними виробами; оптова торгівля іншими
товарами господарського призначення; оптова торгівля комп'ютерами, периферійним устаткуванням і програмним
забезпеченням; оптова торгівля електронним і телекомунікаційним устаткуванням, деталями до нього; оптова
торгівля сільськогосподарськими машинами й устаткуванням; оптова торгівля верстатами; оптова торгівля
машинами й устаткуванням для добувної промисловості та будівництва; оптова торгівля машинами й устаткуванням
для текстильного, швейного та трикотажного виробництва; оптова торгівля офісними меблями; оптова торгівля
іншими офісними машинами й устаткуванням; оптова торгівля іншими машинами й устаткуванням; оптова торгівля
твердим, рідким, газоподібним паливом і подібними продуктами; оптова торгівля металами та металевими рудами;
оптова торгівля деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічним обладнанням; оптова торгівля
залізними виробами, водопровідним і опалювальним устаткуванням і приладдям до нього; оптова торгівля
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хімічними продуктами; оптова торгівля іншими проміжними продуктами; оптова торгівля відходами та брухтом.

Роздрібна торгівля, крім торгівлі автотранспортними засобами та мотоциклами:
роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах переважно продуктами харчування, напоями та тютюновими
виробами; інші види роздрібної торгівлі в неспеціалізованих магазинах; роздрібна торгівля фруктами й овочами в
спеціалізованих магазинах; роздрібна торгівля м'ясом і м'ясними продуктами в спеціалізованих магазинах; роздрібна
торгівля рибою, ракоподібними та молюсками в спеціалізованих магазинах; роздрібна торгівля хлібобулочними
виробами, борошняними та цукровими кондитерськими виробами в спеціалізованих магазинах; роздрібна торгівля
напоями в спеціалізованих магазинах; роздрібна торгівля тютюновими виробами в спеціалізованих магазинах;
роздрібна торгівля іншими продуктами харчування в спеціалізованих магазинах; роздрібна торгівля пальним;
роздрібна торгівля комп'ютерами, периферійним устаткуванням і програмним забезпеченням у спеціалізованих
магазинах; роздрібна торгівля телекомунікаційним устаткуванням у спеціалізованих магазинах; роздрібна торгівля в
спеціалізованих магазинах електронною апаратурою побутового призначення для приймання, записування,
відтворення звуку й зображення; роздрібна торгівля текстильними товарами в спеціалізованих магазинах; роздрібна
торгівля залізними виробами, будівельними матеріалами та санітарно-технічними виробами в спеціалізованих
магазинах; роздрібна торгівля килимами, килимовими виробами, покриттям для стін і підлоги в спеціалізованих
магазинах; роздрібна торгівля побутовими електротоварами в спеціалізованих магазинах; роздрібна торгівля
меблями, освітлювальним приладдям та іншими товарами для дому в спеціалізованих магазинах; роздрібна торгівля
книгами в спеціалізованих магазинах; роздрібна торгівля газетами та канцелярськими товарами в спеціалізованих
магазинах; роздрібна торгівля аудіо- та відеозаписами в спеціалізованих магазинах; роздрібна торгівля спортивним
інвентарем у спеціалізованих магазинах; роздрібна торгівля іграми та іграшками в спеціалізованих магазинах;
роздрібна торгівля одягом у спеціалізованих магазинах; роздрібна торгівля взуттям і шкіряними виробами в
спеціалізованих магазинах; роздрібна торгівля фармацевтичними товарами в спеціалізованих магазинах; роздрібна
торгівля медичними й ортопедичними товарами в спеціалізованих магазинах; роздрібна торгівля косметичними
товарами та туалетними приналежностями в спеціалізованих магазинах; роздрібна торгівля квітами, рослинами,
насінням, добривами, домашніми тваринами та кормами для них у спеціалізованих магазинах; роздрібна торгівля
годинниками та ювелірними виробами в спеціалізованих магазинах; роздрібна торгівля іншими невживаними
товарами в спеціалізованих магазинах; роздрібна торгівля уживаними товарами в магазинах; роздрібна торгівля з
лотків і на ринках харчовими продуктами, напоями та тютюновими виробами; роздрібна торгівля з лотків і на
ринках текстильними виробами, одягом і взуттям; роздрібна торгівля з лотків і на ринках іншими товарами;
роздрібна торгівля, що здійснюється фірмами поштового замовлення або через мережу Інтернет; інші види
роздрібної торгівлі поза магазинами.

Будівництво будівель:
-

організація будівництва будівель; будівництво житлових і нежитлових будівель; будівництво доріг і автострад;
будівництво залізниць і метрополітену; будівництво мостів і тунелів; будівництво трубопроводів; будівництво
споруд електропостачання та телекомунікацій; будівництво водних споруд; будівництво інших споруд, н. в. і. у.

Спеціалізовані будівельні роботи:
-

знесення; підготовчі роботи на будівельному майданчику; розвідувальне буріння; електромонтажні роботи;
монтаж водопровідних мереж, систем опалення та кондиціонування; інші будівельно-монтажні роботи;
штукатурні роботи; установлення столярних виробів; покриття підлоги й облицювання стін; малярні роботи та
скління; інші роботи із завершення будівництва; покрівельні роботи; інші спеціалізовані будівельні роботи, н. в.
і. у.

Сільське господарство, мисливство та надання пов'язаних із ними послуг:
вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур; вирощування
рису; вирощування овочів і баштанних культур, коренеплодів і бульбоплодів; вирощування цукрової тростини;
вирощування тютюну; вирощування прядивних культур; вирощування інших однорічних і дворічних культур;
вирощування винограду; вирощування тропічних і субтропічних фруктів; вирощування цитрусових;
вирощування зерняткових і кісточкових фруктів; вирощування ягід, горіхів, інших фруктів; вирощування
олійних плодів; вирощування культур для виробництва напоїв; вирощування пряних, ароматичних і лікарських
культур; вирощування інших багаторічних культур; відтворення рсрпин; розведення великої рогатої худоби
молочних порід; розведення іншої великої рогатої худоби та буйволів; рМведення коней та інших тварин родини
конячих; розведення верблюдів та інших тварин родини верблюдячих; розведення овець і кіз; розведення свиней;
розведення свійської птиці; розведення інших тварин; змішане сільське господарство; допоміжна діяльність у
рослинництві; допоміжна діяльність у тваринництві; після урожайна діяльність; оброблення насіння для
відтворення; мисливство, відловлювання тварин і надання пов’язаних із ними послуг.

-

Лісове господарство та лісозаготівлі:
-

лісівництво та інша діяльність у лісовому господарстві; лісозаготівлі; збирання дикорослих недеревних
продуктів; надання допоміжних послуг у лісовому господарстві.

Рибне господарство:
-

морське рибальство; прісноводне рибальство; морське рибництво (аквакультура); прісноводне рибництво
(аквакультура).

Добувна промисловість і розроблення кар*єрів:
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-

добування кам’яного вугілля; добування бурого вугілля; добування сирої нафти; добування природного газу;
добування залізних руд; добування уранових і торієвих руд; добування руд інших кольорових металів; добування
декоративного та будівельного каменю, вапняку, гіпсу, крейди та глинистого сланцю; добування піску, гравію,
глин і каоліну; добування мінеральної сировини для хімічної промисловості та виробництва мінеральних добрив;
добування торфу; добування солі; добування інших корисних копалин і розроблення кар’єрів, н. в. і. у.; надання
допоміжних послуг у сфері добування нафти та природного газу; надання допоміжних послуг у сфері добування
інших корисних копалин і розроблення кар’єрів.

Виробництво харчових продуктів:
-

виробництво м’яса; виробництво м ’яса свійської птиці; виробництво м'ясних продуктів; перероблення та
консервування риби, ракоподібних і молюсків; перероблення та консервування картоплі; виробництво фруктових
і овочевих соків; інші види перероблення та консервування фруктів і овочів; виробництво олії та тваринних
жирів; виробництво маргарину і подібних харчових жирів; перероблення молока, виробництво масла та сиру;
виробництво морозива; виробництво продуктів борошномельно-круп'яної промисловості; виробництво
крохмалів і крохмальних продуктів; виробництво хліба та хлібобулочних виробів; виробництво борошняних
кондитерських виробів, тортів і тістечок нетривалого зберігання; виробництво сухарів і сухого печива;
виробництво борошняних кондитерських виробів, тортів і тістечок тривалого зберігання; виробництво
макаронних виробів і подібних борошняних виробів; виробництво цукру; виробництво какао, шоколаду та
цукрових кондитерських виробів; виробництво чаю та кави; виробництво прянощів і приправ; виробництво
готової їжі та страв; виробництво дитячого харчування та дієтичних харчових продуктів; виробництво інших
харчових продуктів, н. в. і. у.; виробництво готових кормів для тварин, що утримуються на фермах; виробництво
готових кормів для домашніх тварин;

Виробництво напоїв:
-

дистиляція, ректифікація та змішування алкогольних напоїв; виробництво виноградних вин; виробництво сидру
та інших плодово-ягідних вин; виробництво інших недистильованих напоїв із зброджуваних продуктів;
виробництво пива; виробництво солоду; виробництво безалкогольних напоїв; виробництво мінеральних вод та
інших вод, розлитих у пляшки.

Виробництво тютюнових виробів.
Текстильне виробництво:
-

підготування та прядіння текстильних волокон; ткацьке виробництво; оздоблення текстильних виробів;
виробництво трикотажного полотна; виробництво готових текстильних виробів, крім одягу; виробництво
килимів і килимових виробів; виробництво канатів, мотузок, шпагату та сіток; виробництво нетканих
текстильних матеріалів і виробів із них, крім одягу; виробництво інших текстильних виробів технічного та
промислового призначення; виробництво інших текстильних виробів, н. в. і. у.

Виробництво одягу:
-

виробництво одягу зі шкіри; виробництво робочого одягу; виробництво іншого верхнього одягу; виробництво
спіднього одягу; виробництво іншого одягу й аксесуарів; виготовлення виробів із хутра; виробництво панчішношкарпеткових виробів; виробництво іншого трикотажного та в'язаного одягу.

Виробництво шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів:
-

дублення шкур і оздоблення шкіри; вичинка та фарбування хутра; виробництво дорожніх виробів, сумок,
лимарно-сідельних виробів зі шкіри та інших матеріалів; виробництво взуття.

Оброблення деревини та виготовлення виробів з деревини та корка, крім меблів; виготовлення
виробів із соломки та рослинних матеріалів для плетіння:
лісопильне та стругальне виробництво; виробництво фанери, дерев'яних плит і панелей, шпону; виробництво
щитового паркету; виробництво інших дерев'яних будівельних конструкцій і столярних виробів; виробництво
дерев'яної тари; виробництво інших виробів з деревини; виготовлення виробів з корка, соломки та рослинних
матеріалів для плетіння.

-

Виробництво паперу та паперових виробів:
-

виробництво паперової маси; виготовлення виробів з паперу та картону; виробництво гофрованого паперу та
картону, паперової та картонної тари; виробництво паперових виробів -^сподарсько-побутового та санітарногігієнічного призначення; виробництво паперових канцелярських виробів; виробництво шпалер; виробництво
інших виробів з паперу та картону.

Поліграфічна діяльність, тиражування записаної інформації:
-

друкування газет; друкування іншої продукції; виготовлення друкарських форм і надання інших поліграфічних
послуг; брошурувально-палітурна діяльність і надання пов’язаних із нею послуг; тиражування звуко-,
відеозаписів і програмного забезпечення.

Виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення:
-

виробництво коксу та коксопродуктів; виробництво продуктів нафтоперероблення.

Виробництво хімічних речовин і хімічної продукції:
-

виробництво промислових газів; виробництво барвників і пігментів; виробництво інших основних неорганічних
хімічних речовин; виробництво інших основних органічних хімічних речовин; виробництво добрив і азотних
сполук; виробництво пластмас у первинних формах; виробництво синтетичного каучуку в первинних формах;
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виробництво пестицидів та іншої агрохімічної продукції; виробництво фарб, лаків і подібної продукції,
друкарської фарби та мастик; виробництво мила та мийних засобів, засобів для чищення та полірування;
виробництво парфумних і косметичних засобів; виробництво вибухових речовин; виробництво клеїв;
виробництво ефірних олій; виробництво іншої хімічної продукції, н. в. і. у.; виробництво штучних і синтетичних
волокон.

Виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів:
-

виробництво основних фармацевтичних продуктів; виробництво фармацевтичних препаратів і матеріалів.

Виробництво гумових і пластмасових виробів:
-

виробництво гумових шин, покришок і камер; відновлення протектора гумових шин і покришок; виробництво
інших гумових виробів; виробництво плит, листів, труб і профілів із пластмас; виробництво тари з
пластмас; виробництво будівельних виробів із пластмас; виробництво інших виробів із пластмас.

Виробництво іншої неметалевої мінеральної продукції:
-

виробництво листового скла; формування й оброблення листового скла; виробництво порожнистого скла;
виробництво скловолокна; виробництво й оброблення інших скляних виробів, у тому числі технічних;
виробництво вогнетривких виробів; виробництво керамічних плиток і плит; виробництво цегли, черепиці та
інших будівельних виробів із випаленої глини; виробництво господарських і декоративних керамічних виробів;
виробництво керамічних санітарно-технічних виробів; виробництво керамічних електроізоляторів та ізоляційної
арматури; виробництво інших керамічних виробів технічного призначення; виробництво інших керамічних
виробів; виробництво цементу; виробництво вапна та гіпсових сумішей; виготовлення виробів із бетону для
будівництва; виготовлення виробів із гіпсу для будівництва; виробництво бетонних розчинів, готових для
використання; виробництво сухих будівельних сумішей; виготовлення виробів із волокнистого цементу;
виробництво інших виробів із бетону гіпсу та цементу; різання, оброблення та оздоблення декоративного та
будівельного каменю; виробництво абразивних виробів; виробництво неметалевих мінеральних виробів, н. в. і.

УМеталургійне виробництво:
-

виробництво чавуну сталі та феросплавів; виробництво труб, порожнистих профілів і фітингів зі сталі; холодне
волочіння прутків і профілів; холодний прокат вузької штаби; холодне штампування та гнуття; холодне
волочіння дроту; виробництво дорогоцінних металів; виробництво алюмінію; виробництво свинцю, цинку й
олова; виробництво міді; виробництво інших кольорових металів; виробництво ядерних матеріалів; лиття
чавуну; лиття сталі; лиття легких кольорових металів; лиття інших кольорових металів.

Виробництво готових металевих виробів, крім машин і устаткування:
виробництво будівельних металевих конструкцій і частин конструкцій; виробництво металевих дверей і вікон;
виробництво радіаторів і котлів центрального опалення; виробництво інших металевих баків, резервуарів і
контейнерів; виробництво парових котлів, крім котлів центрального опалення; виробництво зброї та боєприпасів;
кування, пресування, штампування, профілювання; порошкова металургія; оброблення металів та нанесення
покриття на метали; механічне оброблення металевих виробів; виробництво столових приборів; виробництво
замків і дверних петель; виробництво інструментів; виробництво сталевих бочок і подібних контейнерів;
виробництво легких металевих паковань; виробництво виробів із дроту, ланцюгів і пружин; виробництво
кріпильних і ґвинтонарізних виробів; виробництво інших готових металевих виробів, н. в. і. у.

Виробництво комп ’ютерів, електронної та оптичної продукції:
-

-

виробництво електронних компонентів; виробництво змонтованих електронних плат; виробництво комп’ютерів і
периферійного устаткування; виробництво обладнання зв'язку виробництво електронної апаратури побутового
призначення для приймання, записування та відтворювання звуку й зображення; виробництво інструментів і
обладнання для вимірювання, дослідження та навігації; виробництво годинників; виробництво радіологічного,
електромедичного й електротерапевтичного устаткування;
виробництво оптичних приладів і фотографічного устатковання; виробництво магнітних і оптичних носіїв даних.

Виробництво електричного устаткування:
-

виробництво електродвигунів, генераторів і трансформаторів; виробництво електророзподільчої та контрольної
апаратури; виробництво батарей і акумуляторів; виробництво волоконвонортичних кабелів; виробництво інших
видів електронних і електричних проводів і кабелів; виробництво електромонтажних пристроїв; виробництво
електричного освітлювального устаткування; виробництво електричних побутових приладів; виробництво
неелектричних побутових приладів; виробництво іншого електричного устаткування.

Виробництво машин і устаткування, н. в. і. у.:
-

виробництво двигунів і турбін, крім авіаційних, автотранспортних і мотоциклетних двигунів; виробництво
гідравлічного та пневматичного устаткування; виробництво інших помп і компресорів; виробництво інших
кранів і клапанів; виробництво підшипників, зубчастих передач, елементів механічних передач і приводів;
виробництво печей і пічних пальників; виробництво підіймального та вантажно-розвантажувального
устаткування; виробництво офісних машин і устаткування, крім комп'ютерів і периферійного устаткування;
виробництво ручних електромеханічних і пневматичних інструментів; виробництво промислового холодильного
та вентиляційного устаткування; виробництво інших машин і устаткування загального призначення, н. в. і. у.;
виробництво машин і устаткування для сільського та лісового господарства; виробництво металообробних
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машин; виробництво інших верстатів; виробництво машин і устаткування для металургії; виробництво машин і
устаткування для добувної промисловості та будівництва; виробництво машин і устаткування для виготовлення
харчових продуктів і напоїв, перероблення тютюну; виробництво машин і устаткування для виготовлення
текстильних, швейних, хутряних і шкіряних виробів; виробництво машин і устаткування для виготовлення
паперу та картону; виробництво машин і устаткування для виготовлення пластмас і гумми; виробництво інших
машин і устаткування спеціального призначення, н. в. і. у.

Виробництво автотранспортних засобів, причепів і напівпричепів:
-

виробництво автотранспортних засобів; виробництво кузовів для автотранспортних засобів, причепів і
напівпричепів; виробництво електричного й електронного устаткування для автотранспортних засобів;
виробництво інших вузлів, деталей і приладдя для автотранспортних засобів.

Виробництво інших транспортних засобів:
-

будування суден і плавучих конструкцій; будування прогулянкових і спортивних човнів; виробництво
залізничних локомотивів і рухомого складу; виробництво повітряних і космічних літальних апаратів, супутнього
устаткування; виробництво військових транспортних засобів; виробництво мотоциклів; виробництво
велосипедів, дитячих та інвалідних колясок; виробництво інших транспортних засобів і обладнання, н. в. і. у.

Виробництво меблів:
-

виробництво меблів для офісів і підприємств торгівлі; виробництво кухонних меблів; виробництво матраців;
виробництво інших меблів.

Виробництво іншої продукції:
-

карбування монет; виробництво ювелірних і подібних виробів; виробництво біжутерії та подібних виробів;
виробництво музичних інструментів; виробництво спортивних товарів; виробництво ігор та іграшок;
виробництво медичних і стоматологічних інструментів і матеріалів; виробництво мітел і щіток; виробництво
іншої продукції, н. в. і. у.

Ремонт і монтаж машин і устаткування:
-

ремонт і технічне обслуговування готових металевих виробів; ремонт і технічне обслуговування машин і
устаткування промислового призначення; ремонт і технічне обслуговування електронного й оптичного
устаткування; ремонт і технічне обслуговування електричного устаткування; ремонт і технічне обслуговування
суден і човнів; ремонт і технічне обслуговування повітряних і космічних літальних апаратів; ремонт і технічне
обслуговування інших транспортних засобів; ремонт і технічне обслуговування інших машин і устаткування;
установлення та монтаж машин і устаткування.

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря:
-

виробництво електроенергії; передача електроенергії; розподілення електроенергії; торгівля електроенергією;
виробництво газу; розподілення газоподібного палива через місцеві (локальні) трубопроводи; торгівля газом
через місцеві (локальні) трубопроводи; постачання пари, гарячої води та кондиційованого повітря.

Забір, очищення та постачання води.
Каналізація, відведення й очищення стічних вод.
Збирання, оброблення й видалення відходів; відновлення матеріалів:
-

збирання безпечних відходів; збирання небезпечних відходів; оброблення та видалення безпечних відходів;
оброблення та видалення небезпечних відходів; демонтаж (розбирання) машин і устаткування; відновлення
відсортованих відходів.

Інша діяльність щодо поводження з відходами.
Наземний і трубопровідний транспорт:
-

пасажирський залізничний транспорт міжміського сполучення; вантажний залізничний транспорт; пасажирський
наземний транспорт міського та приміського сполучення; надання послуг таксі; інший пасажирський наземний
транспорт, н. в. і. у.; вантажний автомобільний транспорт; надання послуг перевезення речей (переїзду);
трубопровідний транспорт.

Водний транспорт:
-

пасажирський морський транспорт; вантажний морський транспорт; пасажирський річковий транспорт;
вантажний річковий транспорт.

Авіаційний транспорт:
-

пасажирський авіаційний транспорт; вантажний авіаційний транспорт; космічний транспорт.

Складське господарство та допоміжна діяльність у сфері транспорту:
-

складське господарство; допоміжне обслуговування наземного транспорту; допоміжне обслуговування водного
транспорту; допоміжне обслуговування авіаційного транспорту; транспортне оброблення вантажів; інша
допоміжна діяльність у сфері транспорту.

Поштова та кур'єрська діяльність:
діяльність національної пошти; інша поштова та кур’єрська діяльність.

Тимчасове розміщування:
-

діяльність готелів і подібних засобів тимчасового розміщування; діяльність засобів розміщування на період
відпустки та іншого тимчасового проживання; надання місць кемпінгами та стоянками для житлових
автофургонів і причепів; діяльність інших засобів тимчасового розміщування.
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Діяльність із забезпечення стравами та напоями:
-

діяльність ресторанів, надання послуг мобільного харчування; постачання готових страв для подій; постачання
інших готових страв; обслуговування напоями.

Видавнича діяльність:
-

видання книг; видання довідників і каталогів; видання газет; видання журналів і періодичних видань; інші види
видавничої діяльності; видання комп’ютерних ігор; видання іншого програмного забезпечення.

Виробництво кіно-та відеофільмів, телевізійних програм, видання звукозаписів:
-

виробництво кіно- та відеофільмів, телевізійних програм; компонування кіно- та відеофільмів, телевізійних
програм; розповсюдження кіно- та відеофільмів, телевізійних програм; демонстрація кінофільмів; видання
звукозаписів.

Діяльність у сфері радіомовлення та телевізійного мовлення.
Телекомунікації (електрозв'язок):
-

діяльність у сфері проводового електрозв’язку; діяльність у сфері безпроводового електрозв’язку; діяльність у
сфері супутникового електрозв'язку; інша діяльність у сфері електрозв’язку.

Комп’ютерне програмування, консультування та пов'язана з ними діяльність:
-

комп’ютерне програмування; консультування з питань інформатизації; діяльність із керування комп’ютерним
устаткуванням; інша діяльність у сфері інформаційних технологій і комп’ютерних систем.

Надання інформаційних послуг:
-

оброблення даних, розміщення інформації на веб-вузлах і пов’язана з ними діяльність; веб-портали; діяльність
інформаційних агентств; надання інших інформаційних послуг, н. в. і. у.

Надання фінансових послуг, крім страхування та пенсійного забезпечення:
-

діяльність центрального банку; інші види грошового посередництва; діяльність холдингових компаній; трасти,
фонди та подібні фінансові суб’єкти; фінансовий лізинг; інші види кредитування; надання інших фінансових
послуг (крім страхування та пенсійного забезпечення), н. в. і. у.

Страхування, перестрахування та недержавне пенсійне забезпечення, крім обов'язкового соціального
страхування:
-

страхування життя; інші види страхування, крім страхування життя; перестрахування; недержавне пенсійне
забезпечення.

Допоміжна діяльність у сферах фінансових послуг і страхування:
-

управління фінансовими ринками; посередництво за договорами по цінних паперах або товарах; інша допоміжна
діяльність у сфері фінансових послуг, крім страхування та пенсійного забезпечення; оцінювання ризиків та
завданої шкоди; діяльність страхових агентів і брокерів; інша допоміжна діяльність у сфері страхування та
пенсійного забезпечення; управління фондами.

Операції з нерухомим майном:
-

купівля та продаж власного нерухомого майна; надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого
нерухомого майна; агентства нерухомості; управління нерухомим майном за винагороду або на основі контракту.

Діяльність у сферах права та бухгалтерського обліку:
-

діяльність у сфері права; діяльність у сфері бухгалтерського обліку й аудиту; консультування з питань
оподаткування.

Діяльність головних управлінь (хед-офісів); консультування з питань керування:
-

діяльність головних управлінь (хед-офісів); діяльність у сфері зв'язків із громадськістю.

Діяльність у сферах архітектури та інжинірингу; технічні випробування та дослідження:
-

діяльність у сфері архітектури; діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного
консультування в цих сферах; технічні випробування та дослідження; дослідження й експериментальні розробки
у сфері біотехнологій; дослідження й експериментальні розробки у сфері інших природничих і технічних наук;
дослідження й експериментальні розробки у сфері суспільних і гуманітарних наук.

Рекламна діяльність і дослідження кон'юнктури ринку:
-

рекламні агентства; посередництво в розміщенні реклами в засобах масової інформації; дослідження
*

••

кон юнктури ринку та виявлення громадської думки.
Інша професійна, наукова та технічна діяльність:
-

*****

спеціалізована діяльність із дизайну; діяльність у сфері фотографії; надання послуг перекладу; інша професійна,
наукова та технічна діяльність, н. в. і. у.

Ветеринарна діяльність.
Оренда, прокат і лізинг:
-

нядяння в оренду автомобілів і легкових автотранспортних засобів; надання в оренду вантажних автомобілів;
прокат товарів для спорту та відпочинку; прокат відеозаписів і дисків; прокат інших побутових виробів і
предметів особистого вжитку; надання в оренду сільськогосподарських машин і устаткування; надання в оренду
будівельних машин і устаткування; надання в оренду офісних машин і устаткування, у тому числі комп’ютерів;
надання в оренду водних транспортних засобів; надання в оренду повітряних транспортних засобів; йадання в

оренду інших машин, устаткування та товарів, н. в. і. у.; лізинг інтелектуальної власності та подібних продуктів,
крім творів, захищених авторськими правами.

Діяльність із працевлаштування:
-

діяльність агентств працевлаштування; діяльність агентств тимчасового працевлаштування; інша діяльність із
забезпечення трудовими ресурсами.

Діяльність туристичних агентств, туристичних операторів, надання інших послуг бронювання та
пов’язана з цим діяльність:
-

діяльність туристичних агентств; діяльність туристичних операторів; надання інших послуг бронювання та
пов’язана з цим діяльність.

Діяльність охоронних служб та проведення розслідувань:
-

діяльність приватних охоронних служб; обслуговування систем безпеки; проведення розслідувань.

Обслуговування будинків і територій:
-

комплексне обслуговування об'єктів; загальне прибирання будинків; інша діяльність із прибирання будинків і
промислових об'єктів; інші види діяльності із прибирання.

Адміністративна та допоміжна офісна діяльність, інші допоміжні комерційні послуги:
-

надання комбінованих офісних адміністративних послуг; фотокопіювання, підготування документів та інша
спеціалізована допоміжна офісна діяльність; діяльність телефонних центрів; організування конгресів і
торговельних виставок; діяльність агентств зі стягування платежів і бюро кредитних історій; пакування; надання
інших допоміжних комерційних послуг, н. в. і. у.

Освіта:
-

дошкільна освіта; початкова освіта; загальна середня освіта; професійно-технічна освіта; професійно-технічна
освіта на рівні вищого професійно-технічного навчального закладу; вища освіта; освіта у сфері спорту та
відпочинку; освіта у сфері культури; діяльність шкіл підготовлення водіїв транспортних засобів; інші види
освіти, н. в. і. у.; допоміжна діяльність у сфері освіти.

Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги:
-

діяльність лікарняних закладів; загальна медична практика; спеціалізована медична практика; стоматологічна
практика; інша діяльність у сфері охорони здоров’я.

Надання послуг догляду із забезпеченням проживання:
-

діяльність із догляду за хворими із забезпеченням проживання; надання послуг догляду із забезпеченням
проживання для осіб з розумовими вадами та хворих на наркоманію; надання послуг щодо догляду із
забезпеченням проживання для осіб похилого віку та інвалідів; надання інших послуг догляду із забезпеченням
проживання; надання соціальної допомоги без забезпечення проживання для осіб похилого віку та інвалідів;
денний догляд за дітьми; надання іншої соціальної допомоги без забезпечення проживання, н. в. і. у.

Діяльність у сфері творчості, мистецтва та розваг:
-

театральна та концертна діяльність; діяльність щодо підтримання театральних і концертних заходів;
індивідуальна мистецька діяльність; функціювання театральних і концертних залів.

Функціювання бібліотек, архівів, музеїв та інших закладів культури:
-

функціювання бібліотек і архівів; функціювання музеїв; діяльність із охорони та використання пам'яток історії,
будівель та інших пам’яток культури; функціювання ботанічних садів, зоопарків і природних заповідників.

Діяльність у сфері спорту, організування відпочинку та розваг:
-

функціювання спортивних споруд; діяльність спортивних клубів; діяльність фітнес-центрів; інша діяльність у
сфері спорту; функціювання атракціонів і тематичних парків; організування інших видів відпочинку та розваг.

Ремонт комп’ютерів, побутових виробів і предметів особистого вжитку:
-

ремонт комп’ютерів і периферійного устаткування; ремонт обладнання зв'язку; ремонт електронної апаратури
побутового призначення для приймання, записування, відтворення звуку й зображення; ремонт побутових
приладів, домашнього та садового обладнання; ремонт взуття та шкіряних виробів; ремонт меблів і домашнього
начиння; ремонт годинників і ювелірних виробів; ремонт інших побутових виробів і предметів особистого
вжитку.

2.3. На види діяльності, які підлягають ліцензуванню, Товар'Мггво придбає ліцензії у порядку,
встановленому діючим законодавством.
2.4. Для здійснення своєї діяльності Товариство має право:
- створювати філії та представництва, які діють від його імені на підставах відповідних Положень,
затверджених Товариством;
- вступати в будь-які об’єднання, фонди та асоціації, як на Україні, так і за її межами;
- створювати разом з фізичними та (або) юридичними особами резидентами та (або)
нерезидентами України підприємства різних організаційно-правових форм, на території України та за
кордоном у порядку і на умовах, встановлених діючим законодавством;
- упроваджувати свої розробки в Україні і за кордоном через виконання господарчих договорів
або продаж ліцензій;
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- вступати в цивільно-правові відносини в Україні та за кордоном з будь-якими державними,
приватними, кооперативними підприємствами, установами і організаціями, а також окремими особами,
укладати з ними господарчі договори, договори про спільну діяльність, договори підряду, трудові
договори і угоди, вести купівлю-продаж по договірним цінам, як по безготівковому так і по готівковому
розрахунку в установленому законодавством порядку, укладати кредитні договори, в тому числі під
заставу майна, договори позики, договори про фінансову допомогу та інші угоди;
- згідно з діючим законодавством створювати на підставі прямих договорів з підприємствами,
організаціями та іншими господарчими одиницями тимчасові творчі колективи для вирішення цільових
виробничих, господарчих, науково-технічних завдань;
- згідно з діючим законодавством здійснювати експортно-імпортні операції, прямі виробничі та
науково-технічні зв’язки з фірмами зарубіжних країн, проводити товарообмінні операції;
- організовувати культурно-видовищні заходи;
- організовувати комерційні вистави, ярмарки, аукціони, торги, бізнес-шоу програми;
- створювати аптечні заклади;
- в установленому порядку відряджати, у тому числі і за кордон своїх штатних і залучених
співробітників для виконання договірних і ініціативних робіт, а також для участі в будь-яких науковотехнічних конференціях, симпозіумах, виставках;
- навчати кадри і підвищувати їх кваліфікацію відповідно до своїх потреб;
- самостійно визначати форми і системи оплати праці, розпорядок робочого дня, змінність робіт,
порядок надання вихідних днів і відпусток, дотримуючись діючого законодавства про працю;
- самостійно встановлювати свій штатний розклад;
- самостійно вдосконалювати свій господарський механізм, організаційну структуру, форми та
методи проведення науково-виробничої і комерційної діяльності;
- використовувати у своїй діяльності автотранспорт, приміщення, обладнання, інструменти
працівників Товариства з наступним відшкодуванням власникам витрат по їх використанню;
- здійснювати зовнішньоекономічну діяльність на підставі комісійних, агентських договорів,
договорів-доручень та інших зовнішньоекономічних посередницьких операцій згідно зі ст. 4 Закону
України «Про зовнішньоекономічну діяльність»;
- користуватися банківським кредитом, в тім числі і під заставу майна та товарів, відкривати
поточні та інші рахунки для зберігання грошових коштів, і здійснення усіх видів розрахункових,
кредитних, касових операцій за місцем реєстрації або в будь-якому банку України та інших держав з їх
згоди;
- бути учасником інших господарських товариств;
- надавати працівникам Товариства строкові безвідсоткові позики;
- самостійно проводити зовнішньоекономічну діяльність згідно з законодавством України.
3. МАЙНО, СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ (фонд), ФОНДИ, ПРИБУТОК ТОВАРИСТВА
3.1. Статутний капітал Товариства становить 32 400 000,00 (тридцять два мільйони чотириста
тисяч гривень та 00 копійок) та розподіляється між Учасниками у наступному співвідношенні:__________

№

Учасник

1.

ТОВАРИСТВО
3
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ІСТ ВЕСТ
ІНВЕСТ ХОЛДІНГ ГМБХ

2.

4

ТОВАРИСТВО 3 ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«ВЕРТИКАЛЬНО ІНТЕГРОВАНА
КОМПАНІЯ
АЛГОРИТМ»

Вартість вкладу
(еквівалент вкладу)
Учасника вгрн.
48 750,00
7 675 431,60

Вартість вкладу
Учасника

Частка у
Статутному
капіталі %

‘ *»*1 684,04 Свро
300 000,00
доларів СІЛА

23,85

16 250,00
2 558 477,20
5 525 272,80

25,00
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3.

Недолуга Сергій Вікторович

5 525 272,80

17,05

4.

Гуртовий Валерій Пилипович

5 525 272,80

17,05

5.

Кришин Юрій Іванович

5 525 272,80

17,05

Всього:

32 400 000,00

100

3.2. Товариство має право змінювати (збільшувати або зменшувати) розмір статутного капіталу.
Рішення Товариства про збільшення статутного капіталу набирає силу з дня внесення змін в
Державний реєстр.
3.3. Прибуток Товариства складається з надходжень відгосподарської діяльності
після покриття матеріальних та прирівняних до них витрат, витрат на оплату праці.
Оподаткування Товариства проводиться у порядку, передбаченому законодавством України.
Чистий прибуток, одержаний після проведення розрахунків залишається у повному розпорядженні
Товариства, напрямки використання прибутку визначають збори Учасників Товариства.
3.4. Товариство створює резервний (страховий) фонд і інші фонди, необхідні для
здійснення його діяльності. У Товаристві створюється резервний (страховий) фонд у розмірі
не менше 25% статутного капіталу. Розмір щорічних відрахувань до резервного (страхового)
фонду не може бути меншим 5 % суми чистого прибутку.
Розміри інших фондів, створених Товариством, порядок їх формування і використання визначаються
в Положенні про фонди Товариства, яке затверджується зборами Учасників.
3.5. Збитки Товариства відшкодовуються за рахунок резервного фонду, а у випадках,
коли коштів резервного фонду не достатньо - за рахунок інших коштів, які є у Товариства.
4. ПЕРЕХІД ЧАСТКИ (її ЧАСТИНИ) УЧАСНИКА У СТАТУТНОМУ КАПІТАЛІ
ТОВАРИСТВА ДО ІНШ ОЇ ОСОБИ
4.1. Учасник Товариства за згодою решти Учасників має право продати чи іншим чином
відступити свою частку (її частину) іншим Учасникам або третім особам.
4.2. Частка учасника Товариства може бути відчужена до повної її сплати лише в тій частині, в
якій її уже сплачено.
4.3. Генеральний директор зобов'язаний скликати чергові збори Учасників для розгляду питання
про придбання частки, що відступається іншим Учасникам або Товариством. На засідання зборів
Учасників може бути запрошено третю особу, на користь якої Учасник має намір відступити частку
(частину частки). Її неявка не перешкоджає розгляду питання по суті.
4.4. Учасники товариства користуються переважним правом купівлі частки (її частини) учасника
пропорційно до розмірів своїх часток, якщо статутом товариства чи домовленістю між учасниками не
встановлений інший порядок здійснення цього права. Купівля здійснюється за ціною та на інших умовах,
на яких частка (її частина) пропонувалася для продажу третім особам. Якщо учасники
товариства не скористаються своїм переважним правом протягом місяця з дня повідомлення про намір
учасника продати частку (її частину) або протягом іншого строку за домовленістю між його учасниками,
частка (її частина) учасника може бути відчужена третій особі.
4.5. Набувач частки здійснює всі права та несе обов'язки ^Учасника Товариства з моменту
повідомлення Товариства про відступлення частки. При відступлеїЯіі частки (її частини) третій особі
відбувається одночасний перехід до неї прав та обов'язків, що належали Учаснику, який її відступив
повністю або частково, за винятком додаткових прзв, які надавалися Учаснику за рішенням зборів
Учасників.
4.6. У разі придбання частки (її частини) учасника самим Товариством воно зобов'язане
реалізувати її іншим Учасникам або третім особам протягом строку, що не перевищує одного року, або
зменшити свій статутний капітал відповідно до статті 52 Закону України «Про господарські товариства».
Протягом цього періоду розподіл прибутку, а також голосування і визначення кворуму у вищому органі
проводяться без урахування частки, придбаної Товариством.
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5. ВИХІД З ТОВАРИСТВА, ПРАВОНАСТУПНИКИ (СПАДКОЄМЦІ) УЧАСНИКА
5.1. Учасник має право в будь-який час вийти з Товариства незалежно від згоди інших Учасників
чи Товариства, обовязково повідомивши Товариство про свій вихід.
5.2. Вихід Учасника - фізичної особи відбувається на підставі поданої Товариству заяви про вихід,
шдпис Учасника на якій засвідчується нотаріально. Заява про вихід подається особисто.
Вихід Учасника - юридичної особи відбувається на підставі рішення вищого органу управління
цієї юридичної особи або іншого органу, до компетенції якого належить вирішення таких питань.
Рішення про вихід Учасника - юридичної особи оформляється протоколом (витягом) або іншим
належним розпорядчим документом, підписаним відповідними посадовими особами, підписи яких
завірені печаткою юридичної особи.
5.3. У випадку виходу Учасника зі складу Учасників Товариства, йому повністю сплачується
вартість його внеску в Статутний капітал і отримана на нього частина прибутку за період до моменту
виходу Учасника, а також відповідна доля майна Товариства на момент виходу з його складу. Виплата
здійснюється після затвердження звіту за рік, в якому Учасник вийшов з Товариства, і в строк до
12 місяців з дня виходу.
5.4. Якщо Учасник не повністю оплатив свій внесок, частка виділяється пропорційно до фактично
сплаченого внеску, якщо збори Учасників не вирішать інше.
5.5. У разі виходу з Товариства Учасника, який має зобов'язання перед Товариством, останнє
вправі вимагати дострокового їх виконання. У разі відмови Учасника від дострокового виконання
зобов'язань Товариство вправі затримати розрахунки з Учасником, який виходить, до повного виконання
зобов'язань Учасником. Якщо Учасник є боржником Товариства щодо виконання грошових зобов'язань,
Товариство вправі в односторонньому порядку зарахувати заборгованість Учасника при здійсненні
виплат у зв'язку з вибуттям.
5.6. За бажанням Учасника і з дозволу зборів Учасників частка Учасника на момент його виходу
може бути повернена частково або повністю в натуральній формі. Майно, передане Товариству тільки в
користування, повертається в натуральній формі.
5.7. При реорганізації юридичної особи, учасника Товариства, або у зв'язку зі смертю
громадянина, учасника Товариства, правонаступники (спадкоємці) мають переважне право вступу до
цього Товариства.
5.8. При відмові правонаступника (спадкоємця) від вступу до Товариства або відмові Товариства
у прийнятті до нього правонаступника (спадкоємця) йому видається у грошовій або натуральній формі
частка у майні, яка належала реорганізованій або ліквідованій юридичній особі (спадкодавцю),
вартість якої визначається на день реорганізації або ліквідації (смерті) учасника.У цих випадках розмір
статутного капіталу Товариства підлягає зменшенню.
5.9. Кожен із спадкоємців, хто бажає вступити до Товариства, протягом 3 місяців з дня одержання
документа про право на спадщину звертається до Товариства з відповідною заявою.
5.10. Питання про прийняття спадкоємця до Товариства розглядається зборами Учасників, на які
може бути запрошено спадкоємців Учасника.
6. ВИКЛЮЧЕННЯ УЧАСНИКА
6.1. Учасник Товариства, який систематично не виконує або неналежним чином виконує
обов’язки, або перешкоджає своїми діями досягненню цілей Товариства, може бути виключений з
Товариства на основі рішення за яке проголосували Учасники, *що„ володіють у сукупності більш як
50 відсотками загальної кількості голосів. При цьому цей Учасник у голосуванні участі не бере згідно
ст. 64 Закону України «Про господарські товариства». При виключенні Учасника із Товариства настають
наслідки, передбачені статтями 54 і 55 Закону України «Про господарські товариства».
6.2. Питання про виключення Учасника розглядається за його присутності. При неявці Учасника
без поважних або з невідомих причин питання про його виключення може вирішуватися за його
відсутності.
6.3. Якщо в Товаристві є лише два Учасники, кожен з яких має частку, що не перевищує 60%, спір
про виключення Учасника підвідомчий суду.
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7. ВСТУП ДО ТОВАРИСТВА НОВИХ УЧАСНИКІВ
7.1. Особа, яка бажає брати участь у Товаристві, подає заяву. Заява розглядається на зборах
Учасників, на які може бути запрошено заявника. Питання про вступ нового Учасника вирішується
більшістю голосів.
7.2. Якщо умовою вступу до Товариства є оплата внеску, Статутний капітал підлягає збільшенню.
Заявник вважається Учасником Товариства з моменту оплати внеску відповідно до вимог, встановлених
зборами Учасників.
7.3. За згодою всіх Учасників прийняття нового Учасника відбувається з перерозподілом часток у
Статутному капіталі Товариства. Товариство може прийняти нового Учасника шляхом відчуження
(зокрема і безоплатно) на його користь частки, належної Товариству.
8. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВОМ ТА ЇХ КОМПЕТЕНЦІЯ
8.1. Вищим органом Товариства є загальні збори його Учасників. Вони складаються з учасників
Товариства або призначених ними представників. Збори Учасників Товариства обирають голову
зборів.
Загальні збори учасників вважаються повноважними, якщо на них присутні учасники
(представники учасників), що володіютьу сукупності більш як 60 відсотками голосів.
8.2. Загальні збори Учасників Товариства скликаються не рідше двох разів на рік. Позачергові
збори Учасників Товариства скликаються у разі неплатоспроможності Товариства і в будь-якому іншому
випадку, якщо цього вимагають інтереси Товариства в цілому, зокрема, якщо виникає загроза значного
скорочення Статутного капіталу. Збори учасників товариства повинні скликатися також на вимогу
виконавчого органу.
8.3. Учасники Товариства, що володіють у сукупності більш як 20 відсотками голосів, мають
право вимагати скликання позачергових зборів учасників у будь-який час і з будь-якого приводу, що
стосується діяльності товариства. Якщо протягом 25 днів голова Товариства не виконав зазначеної
вимоги, вони вправі самі скликати збори учасників.
8.4. Про проведення загальних зборів Товариства учасники повідомляються персонально, шляхом
направлення кожному учаснику письмового повідомлення одним з вказаних способів - рекомендованим
листом (поштою), шляхом вручення відповідного повідомлення особисто. В повідомленні зазначається
час і місце проведення зборів та порядку денного. Повідомлення повинно бути зроблено не менш як за 30
днів до скликання загальних зборів. Будь-хто з учасників товариства вправі вимагати розгляду питання на
зборах учасників за умови, що воно було ним поставлено не пізніш як за 25 днів до початку зборів. Не
пізніш як за 7 днів до скликання загальних зборів учасникам Товариства повинна бути надана можливість
ознайомитися з документами, внесеними до порядку денного зборів. З питань, не включених до порядку
денного, рішення можуть прийматися тільки за згодою всіх учасників, присутніх на зборах.
8.5. Учасники мають кількість голосів, пропорційну розміру їх часток у Статутному капіталі.
8.6. До компетенції зборів Учасників належить:
а) визначення основних напрямів діяльності товариства і затвердження його планів та звітів про їх
виконання;
б) внесення змін до статуту товариства, у тому числі зміна розміру його статутного капіталу;
в) утворення і відкликання виконавчого та інших органів Товариства;
г) затвердження річних результатів діяльності товариства, включаючи його дочірні підприємства,
затвердження звітів і висновків ревізійної комісії, порядку розроділу прибутку, строку та порядку
виплати частки прибутку (дивідендів) з урахуванням вимог, перегачених цим та іншими законами,
визначення порядку покриття збитків;
д) створення, реорганізація та ліквідація дочірніх підприємств, філій та представництв, затвердження
їх статутів та положень;
е) винесення рішень про притягнення до майнової відповідальності посадових осіб органів управління
Товариства;
є) затвердження правил процедури та інших внутрішніх документів Товариства, визначення
організаційної структури Товариства;
ж) виключення учасника з Товариства;
з) визначення умов оплати праці посадових осіб Товариства, його дочірніх підприємств,, філій та
представництв;

14

и)
надання попередньої згоди на укладення Товариством правочинів (в тому числі з відкладальними
умовами) щодо:
• набуття або відчуження Товариством прав на земельні ділянки або інше нерухоме майно чи
розпорядження такими правами або безпосередньо земельними ділянками (нерухомим майном)
незалежно від способу;
• надання або отримання Товариством кредитів (позик) незалежно від суми;
• передання в заставу майна та/або майнових чи немайнових прав Товариства або
забезпечення іншим чином виконання власних зобов'язань Товариства чи зобов'язань інших осіб;
• надання або отримання Товариством майна в оренду, за умови, що строк такої оренди (з
■рахуванням пролонгації) перевищує 1 (один) календарний рік;
• розпорядження майном, яке складає основні фонди Товариства;
0 прийняття рішення про припинення діяльності Товариства, призначення ліквідаційної комісії,
затвердження ліквідаційного балансу;
і) прийняття рішення про обрання уповноваженої особи учасників для представлення їх інтересів у
випадках, передбачених законом;
к) встановлення розміру, форми і порядку внесення учасниками додаткових вкладів;
л) вирішення питання про придбання Товариством частки учасника.
Повноваження, передбачені пунктами "б", "в", "г", "д","и","і","ї", належать до виключної
компетенції загальних зборів учасників і не можуть бути передані іншим органам Товариства.
З питань, зазначених у пунктах "а", "б", а також при вирішенні питання про виключення учасника
з Товариства, рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосують учасники, що володіють у
сукупності більш як 50 відсотками загальної кількості голосів учасників Товариства. З решти питань
рішення приймається простою більшістю голосів.
Учасники Товариства, які приймають участь в зборах, реєструються з зазначенням кількості
голосів, які належать кожному учаснику. Цей перелік підписується головою та секретарем зборів.
8.7. Збори учасників Товариства, як правило, вирішують питання на своїх засіданнях. У випадках,
передбачених процедурами, затвердженими зборами Учасників, допускається прийняття рішення
методом опитування. В строк до 10 днів з моменту одержання повідомлення від останнього учасника, усі
Учасники повинні бути проінформовані головою про прийняте рішення.
8.8. Загальні збори Учасників Товариства своїм рішенням створюють виконавчий орган.
Виконавчим органом Товариства є Генеральний директор, який обирається та відкликається
загальними зборами Учасників Товариства. Членами виконавчого органу можуть бути також і особи, які
не є Учасниками Товариства.
Генеральний директор вирішує усі питання діяльності Товариства, за винятком тих, що належать
до виключної компетенції зборів Учасників. Збори учасників Товариства можуть винести рішення про
передачу частини повноважень, що належать їм, до компетенції Генерального директора. Генеральний
директор не вправі приймати рішення, не в межах його компетенції. Генеральний директор діє від імені
Товариства в межах, встановлених законом України «Про господарські товариства».
8.9. До компетенції Генерального директора входить:
- представлення інтересів Товариства в органах державної влади і органах місцевого
самоврядування, інших організаціях, у відносинах з українськими та іноземними юридичними особами та
громадянами;
- розробка поточних планів діяльності Товариства та заходів, необхідних для вирішення задач
Товариства;
- розробка щорічних кошторисів, посадових розкладів, показників роботи та строків преміювання;
- формування адміністрації для досягнення мети та задач Товариства;
- організація ведення бухгалтерського обліку та звітності Товариства;
- без доручення діяти від імені Товариства, укладати та підписувати договори та інші угоди,
колективний договір, з урахуванням вимог Статуту Товариства;
- відкриття поточних і депозитних рахунків в банках, інших розрахункових, облікових рахунків в
установах, які здійснюють обслуговування діяльності Товариства, проведення з правом підпису операцій
по ним;
- прийняття участі в рішенні інших питань, пов’язаних з поточною діяльністю Товариства;
- забезпечення виконання рішень загальних зборів Товариства;
- приймати та звільняти працівників Товариства, заохочувати їх та накладати дисциплінарні
стягнення;
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- затверджувати правила, процедури та інші внутрішні документи Товариства;
- видавати накази, інструкції та інші акти з питань, що входять до його компетенції;
- визначати перелік відомостей, що становить комерційну таємницю Товариства, а також таких,
які є конфіденціальною інформацією;
- прийняття рішень про дату та порядок денний загальних зборів Товариства;
- виконувати інші функції необхідні для забезпечення організації роботи та діяльності Товариства;
- вирішувати інші питання в межах прав, що надані Генеральному директору Рішенням Зборів
учасників Товариства в письмовій формі.
У разі вчинення Генеральним директором дій, що виходять за межі його компетенції і які завдали
майнової шкоди Товариству, він зобов'язаний відшкодувати заподіяну шкоду на вимогу Зборів учасників
Товариства.
Дії, вчинені Генеральним директором з перевищенням наданих йому повноважень, не
породжують правових наслідків для Товариства, якщо інше не передбачено законом.
Генеральний директор несе відповідальність за організацію бухгалтерського обліку, звітності,
своєчасність та повноту сплати податків та заробітної плати найманим працівникам, зберігання
документів Товариства, печатки та штампів.
У разі звільнення Генерального директора він зобов'язаний передати наявну у нього документацію
Товариства, печатки та штампи, службове посвідчення учаснику Товариства або новопризначеному
Генеральному директору, або іншій особі, визначеній письмовим Рішенням Зборів учасників Товариства.
У разі невиконання цього обов'язку Генеральний директор зобов'язаний відшкодувати шкоду, завдану
Товариству.
Генеральний директор діє від імені Товариства, представляє його в усіх установах, підприємствах
та організаціях в Україні і за кордоном, видає довіреності від імені Товариства. Довіреності можуть бути
видані на вчинення лише тих дій, які належать до компетенції Генерального директора.
Генеральний директор щороку, а на вимогу Зборів учасників Товариства — і в інший час, повинен
звітувати Зборам учасників Товариства. Один раз на рік, директор представляє на затвердження Зборам
учасників Товариства баланс та звіт про фінансові результати діяльності Товариства.
Генеральний директор не може бути членом ревізійної комісії.
Генеральний директор підзвітний зборам учасників.
Генеральний директор не може бути одночасно головою зборів Учасників Товариства.
8.10. Посадовими особами органів управління Товариства є голова зборів Товариства,
Генеральний директор, голова ревізійної комісії.
Посадовими особами органів управління Товариства не можуть бути особи, перераховані в абзаці
третьому статті 23 Закону України "Про господарські товариства".
Посадові особи відповідають за нанесені Товариству збитки згідно з діючим законодавством
України.
8.11. Контроль за діяльністю Генерального директора товариства здійснюється у порядку
встановленому законом.
8.12. Загальні збори товариства можуть формувати органи, що здійснюють постійний контроль за
фінансово-господарською діяльністю Генерального директора. Порядок створення та повноваження
контрольного органу встановлюються загальними зборами учасників товариства.
8.13. Для здійснення контролю за фінансовою діяльністю товариства згідно з рішенням загальних
зборів, а також у випадках встановлених законом, може призначатися аудиторська перевірка.
8.14. Порядок проведення аудиторських перевірок діяльності та звітності товариства
встановлюється цим статутом і законом. На вимогу будь-кого з уй&сників товариства може бути
проведено аудиторську перевірку річної фінансової та будь-якої іншої звітності товариства із залученням
професійного аудитора, не пов'язаного майновими інтересами з товариством чи з його учасниками.
Витрати, пов'язані з проведенням аудиторської перевірки, покладаються на товариство.
9. ВИРОБНИЧО-ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ ТОВАРИСТВА
9.1. Товариство користується самостійністю при здійсненні своєї господарської діяльності,
самостійно розпоряджається випущеною продукцією, прибутком, що залишається після сплати податків
та інших обов'язкових платежів.
9.2. Товариство самостійно планує свою діяльність, визначає перспективи розвитку, виходячи з
попиту на вироблену продукцію, роботи, послуги.
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9.3. Товариство здійснює зовнішньоекономічну діяльність згідно з законами України.
9.4. Товариство здійснює бухгалтерський облік результатів своєї роботи, веде статистичну
звітність та направляє її в установленому обсязі органам державної статистики, несе відповідальність за
достовірність
бухгалтерської та статистичної звітності. Фінансовий рік Товариства відповідає
календарному.
9.5. Перевірка фінансової діяльності Товариства проводиться державними податковими
інспекціями та іншими державними органами в межах їх компетенції, ревізійними органами Товариства
та аудиторськими службами.
9.6. Контроль за діяльністю Генераного директора здійснює ревізійна комісія, створена зборами
учасників Товариства. Генеральний директор не може бути членом ревізійної комісії, перевірка
діяльності Генерального директора проводиться ревізійною комісією за дорученням учасників
Товариства, за власною ініціативою або за вимогою учасників Товариства. Ревізійна комісія вправі
вимагати від посадових осіб Товариства надання їй усіх необхідних матеріалів, бухгалтерських та інших
документів та особистих пояснень.
Ревізійна комісія доповідає про наслідки проведених нею перевірок зборам учасників Товариства.
9.7. Після державної реєстрації Товариство стає на облік в органи податкової інспекції,
статистики, фонду зайнятості, фонду соціального страхування, пенсійного фонду.
10.
ВЗАЄМИНИ З ПРАЦІВНИКАМИ, ТРУДОВИЙ КОЛЕКТИВ ТОВАРИСТВА,
ТЕХНІКА БЕЗПЕКИ, ВІЙСЬКОВИЙ ОБЛІК, ПОЖЕЖНА БЕЗПЕКА, ЦИВІЛЬНА ОБОРОНА
10.1. Товариство будує свої взаємини з працівниками на основі трудового договору (контракту,
угоди), або інших форм, які регулюють трудові відносини працівників з Товариством.
10.2. Товариство самостійно розробляє та затверджує штатний розклад, визначає оклади, форми та
системи оплати праці працівників Товариства та залучених робітників.
10.3. Праця окремих працівників може здійснюватись, як на підставі штатних посад, так і за
сумісництвом.
10.4. Загальний розмір виплат за результати праці окремих робітників Товариства не обмежується.
10.5. В необхідних випадках для виконання конкретних робіт та послуг Товариство має право
залучати громадян, виконавчі, творчі та інші колективи на основі індивідуальних договорів, в тому числі:
договорів підряду, доручення, трудових угод, контрактів та інших форм угод із оплатою праці на
договірній основі.
10.6. Товариство вносить внески по соціальному забезпеченню та страхуванню робітників у
порідку та розмірах, встановлених чинним законодавством.
10.7. Трудовий колектив.
10.7.1. Трудовий колектив Товариства складають усі громадяни, які своєю працею приймають
участь в його діяльності на основі трудового договору (контракту, угоди), а також інших форм, які
регулюють трудові відносини працівників з Товариством.
10.7.2. Права і обов'язки працівників товариства, умови праці і трудові доходи працівників
визначаються трудовим договором (контрактом) з дотриманням гарантій, передбачених законодавством
України.
10.7.3. Товариство самостійно встановлює форми, системи і розміри оплати праці, а також інші
види доходів працівників згідно з законодавством.
10.7.4. Працівники Товариства зобов’язані зберігати комерційну таємницю. В разі її розголошення
до винного застосовуються вказані у контракті санкції, включно до розриву контракту.
10.8. В своїй діяльності Товариство додержується встанОййених екологічних і санітарногігієнічних норм і правил пожежної безпеки.
10.9. Військовий облік та мобілізаційні заходи здійснюються Товариством відповідно до чинного
законодавства.
10.10. Генеральний директор Товариства постійно здійснює організацію, інструктаж та контроль
по питанням охорони праці.
10.11. Генеральний директор Товариства є начальником ЦО об'єкту та несе персональну
відповідальність за стан та виконання мироприємств по ЦО.
10.12. Заходи по ЦО організуються і проводяться на підставі Закону України «Про цивільну
оборону України», рішень та розпоряджень місцевих органів влади.
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11. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН
11.1. Зміни, які виникли в установчих документах Товариства, підлягають державній реєстрації за
правилами, встановленими чинним законодавством.
11.2. У випадках внесення до установчих документів Товариства змін та доповнень, пов’язаних із
зміною назви, організаційної форми або форми власності, проводиться перереєстрація Товариства в
установленому законодавством України порядку.
12. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА
12.1. Припинення діяльності Товариства проводиться при його реорганізації (злиття, розділ,
виділення, приєднання, реорганізація) або ліквідації.
12.2. Реорганізація Товариства проводиться за рішенням зборів учасників, прийнятим одностайно
або рішенням суду, або відповідних органів державної влади.
При реорганізації всі права та обов'язки Товариства переходять до його правонаступників.
12.3. Товариство ліквідується:
- за рішенням зборів Учасників;
- на підставі рішення суду або господарського суду, за поданням органів, що контролюють
діяльність Товариства;
- за поданням органів, що контролюють діяльність Товариства у випадку систематичного або
грубого порушення ним законодавства;
- з інших підстав, передбачених законодавством України.
12.4. Ліквідація Товариства проводиться призначеною загальними зборами ліквідаційною
комісією, а у випадку банкрутства та припинення діяльності Товариства за рішенням суду або
господарського суду ліквідаційною комісією, призначеною цими органами.
12.5. З дня призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження по управлінню
справами Товариства.Ліквідаційна комісія в триденний строк з моменту призначення публікує
інформацію про ліквідацію Товариства в одному з офіційних органів преси з вказівкою строку подачі заяв
кредиторами своїх претензій, оцінює наявне майно Товариства.Виявляє його дебіторів і кредиторів та
розраховується з ними.Приймає заходи до сплати боргів Товариства третім особам, а також його
засновникам, складає ліквідаційний баланс та направляє його зборам Учасників або органу, який
призначив ліквідаційну комісію.
Достовірність та повнота ліквідаційного балансу повинна бути підтверджена аудитором
(аудиторською фірмою).
12.6. Грошові кошти Товариства, включаючи виручку від розпродажу його майна при ліквідації,
після розрахунків по оплаті праці працівників, які працюють на умовах найму та виконання зобов’язань
перед бюджетом, банками, власниками облігацій, випущених Товариством та іншими кредиторами,
розподіляється між учасниками Товариства пропорційно до їх часток у Статутному капіталі в
шестимісячний строк після опублікування інформації про його ліквідацію.
Майно, передане Товариству в користування, повертається в натуральному вигляді без
винагороди.
12.7. В разі виникнення спорів по сплаті заборгованості Товариства його грошові кошти не
підлягають розподілу між учасниками до розгляду цього спору або до одержання кредиторами
відповідних гарантій.
12.8. Ліквідація Товариства вважається здійсненою, а Товариство ліквідованим з моменту
внесення запису про це до Єдиного державного реєстру.
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