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1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

1.1. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АВГУСТА» (надалі по тексту - 

Товариство), створене відповідно до вимог Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, 

Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» та діє на підставі цього 

статуту (надалі по тексту – Статут). 

1.2. Товариство створене у формі товариства з обмеженою відповідальністю. 

1.3. Найменування Товариства: 

1.3.1. українською мовою: 

1.3.1.1. повне: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АВГУСТА»; 

1.3.1.2. скорочене: ТОВ «АВГУСТА». 

1.3.2. російською мовою: 

1.3.2.1. повне: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АВГУСТА»; 

1.3.2.2. скорочене: ООО «АВГУСТА». 

1.3.3. англійською мовою: 

1.3.3.1. повне: AVGUSTA LIMITED LIABILITY COMPANY; 

1.3.3.2. скорочене: AVGUSTA LLC. 

 

2. ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС ТОВАРИСТВА 

2.1. Товариство є юридичною особою за законодавством України та набуло прав юридичної особи з 

моменту його державної реєстрації у порядку, встановленому законодавством України. 

2.2. Товариство має відокремлене майно, самостійний баланс, рахунки в установах банків, комерційне 

найменування, фірмовий знак (символіку), може мати печатки зі своєю назвою та ідентифікаційним кодом, 

штампи, фірмові бланки та інші атрибути, притаманні юридичній особі згідно із законодавством. 

2.3. Товариство має право володіти, користуватись та розпоряджатися торговельними марками 

відповідно до чинного законодавства та Статуту. 

2.4. Товариство здійснює свою діяльність на підставі і відповідно до чинного законодавства, цього 

Статуту, внутрішніх актів Товариства та рішень органів його управління. 

2.5. Товариство має право від свого імені набувати майнових та особистих немайнових прав, вступати 

в зобов’язання, бути учасником процесу в суді, третейському суді, в тому числі у відповідних юрисдикційних 

органах інших держав. 

2.6. Товариство відповідає за своїми зобов’язаннями усім належним йому майном, на яке відповідно 

до законодавства може бути звернено стягнення на вимогу кредиторів.  

Товариство не відповідає за зобов’язаннями держави, держава не відповідає за зобов’язаннями 

Товариства.  

Учасники Товариства не відповідають за його зобов’язаннями і несуть ризик збитків, пов’язаних з 

діяльністю Товариства, у межах вартості своїх вкладів. Товариство не несе відповідальності за зобов’язаннями 

Учасників.  

Учасники Товариства до моменту внесення свого вкладу у повному обсязі несуть відповідальність за 

зобов’язаннями Товариства у межах вартості невнесеної частини вкладу. 

Максимальна кількість Учасників Товариства необмежена.  

2.7. Товариство має право вступати у правовідносини з іншими особами (українськими юридичними і 

фізичними особами та іноземними юридичними та фізичними особами) як на платній, так і на безоплатній 

основі, якщо це не суперечить законодавству України та Статуту. Товариство має право користуватися 

банківськими та іншими кредитами і позиками, у тому числі і в іноземній валюті, згідно до чинного 

законодавства України. Товариство має право вчиняти як в Україні, так і поза її межами будь-які правочини, в 

тому числі дарування підприємницьким товариствам, дотримуючись вимог Статуту щодо таких правочинів.  

2.8. Товариство має право здійснювати випуск цінних паперів відповідно до законодавства України та 

Статуту. 

2.9. Товариство має право, в запровадженому законом порядку, відповідно до предмета і цілей своєї 

діяльності брати участь у зовнішньоекономічній діяльності та здійснювати різні зовнішньоекономічні операції 

як на території України, так і за її межами. 

2.10. Товариство має право створювати філії, представництва, відділення та інші відокремлені і 

структурні підрозділи, створювати юридичні особи, в тому числі разом з іншими особами, брати участь у 

спільній діяльності. 

Філії, представництва, структурні підрозділи та відділення діють на підставі затверджених Товариством 

положень. Дочірні підприємства Товариства діють відповідно до статутів, зареєстрованих згідно чинного 

законодавства України. 

Товариство може приймати участь у створенні спільних підприємств, в тому числі із закордонними 

партнерами, а також вступати у будь-які добровільні господарські спілки, асоціації та об’єднання, бути 

засновником або учасником інших господарських товариств відповідно до чинного законодавства, придбавати 

та відчужувати цінні папери, корпоративні права. 

Товариство не відповідає за зобов’язаннями створених ним юридичних осіб, а вони не відповідають за 

зобов’язаннями Товариства, крім випадків, передбачених законодавчими актами України. 

2.11. Товариство має право встановлювати ціни та тарифи на власну продукцію, роботи, послуги. 



2.12. Товариство має право залучати інвестиції, у тому числі іноземні інвестиції та у формі позик, як від 

третіх осіб (фізичних та юридичних осіб), так і від Учасників Товариства. 

 

3. МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА 

3.1. Товариство створено з метою організації виробництва продукції (товарів), надання послуг, 

виконання робіт, заняття торговельною діяльністю, комерційною, науково-дослідною діяльністю, здійснення 

інвестицій у виробництво, видобуток корисних копалин, енергетику, в тому числі альтернативну, сферу 

послуг, будівництво, інші галузі економіки, для одержання прибутку на наступній основі: 

3.1.1. насичення внутрішнього ринку високоякісною продукцією (товарами), розширення номенклатури 

конкурентоспроможних на світовому ринку експортних товарів та послуг; 

3.1.2. підвищення ефективності використання трудових та сировинних ресурсів; 

3.1.3. сприяння суб’єктам господарювання у розширенні номенклатури та підвищенні якості послуг, що 

надаються споживачам, задоволення їх попиту; 

3.1.4. надання суб’єктам господарювання допомоги у випуску конкурентоспроможної на світовому 

ринку продукції (товарів); 

3.1.5. вивчення перспективного попиту та сприяння своєчасному реагуванню на нього; 

3.1.6. створення додаткових робочих місць для населення; 

3.1.7. реалізація на основі отриманого прибутку соціальних та економічних інтересів Учасників, а також 

членів трудового колективу Товариства; 

3.1.8. отримання прибутку від діяльності Товариства.  

Предметом діяльності Товариства є: 

3.2. Рекламні агентства, що включає:  

3.2.1. забезпечення повного набору рекламних послуг (за допомогою власних можливостей або на 

договірній основі), у т.ч. консультування, послуги з художнього оформлення реклами, виготовлення 

рекламних матеріалів, їх купівлю.    

3.3. Неспеціалізована оптова торгівля, що включає: 

3.3.1. оптову торгівлю різним асортиментом товарів без будь-якої визначеної спеціалізації. 

3.4. Лізинг інтелектуальної власності та подібних продуктів, крім творів, захищених 

авторськими правами, що включає: 

3.4.1. діяльність із надання прав на використання продуктів інтелектуальної власності й подібних 

продуктів, за якими сплачують роялті або ліцензійне мито його власнику (тобто власнику майна). Лізинг таких 

продуктів може приймати різні форми, такі як дозвіл на відтворення, використання в наступних процесах і 

продуктах, управління бізнесом під торговельною маркою на умовах франчайзингу тощо. Власники продуктів 

інтелектуальної власності можуть виступати їх розробниками або ні.  

3.5. Оптова торгівля фармацевтичними товарами, що включає: 

3.5.1. оптову торгівлю фармацевтичними та медичними товарами. 

3.6. Оптова торгівля парфумними та косметичними товарами, що включає: 

3.6.1. оптову торгівлю парфумними, косметичними товарами та милом. 

3.7. Посередництво в розміщенні реклами в засобах масової інформації, що включає: 

3.7.1. розміщення реклами в засобах масової інформації, тобто продаж або перепродаж часу та місця для 

різних видів реклами в засобах масової інформації. 

3.8. Надання в оренду автомобілів і легкових автотранспортних засобів, що включає: 

3.8.1. надання в оренду й операційний лізинг автотранспортних засобів: пасажирських автомобілів та 

інших легкових автомобілів (вагою до 3,5 тонн) без водія. 

3.9. Надання в оренду вантажних автомобілів, що включає: 

3.9.1. надання в оренду та операційний лізинг: вантажівок, вантажних причепів до легкових автомобілів 

і важких транспортних засобів (вагою понад 3,5 тонн), автомобілів для відпочинку. 

3.10. Сільське господарство, лісове господарство та рибне господарство 

3.10.1. Вирощування однорічних і дворічних культур: зернових культур (крім рису), бобових культур і 

насіння олійних культур, рису, овочів і баштанних культур, коренеплодів і бульбоплодів, цукрової тростини, 

тютюну, прядивних культур, інших однорічних і дворічних культур. 

3.10.2. Вирощування багаторічних культур: винограду, тропічних і субтропічних фруктів, цитрусових, 

зерняткових і кісточкових фруктів, ягід, горіхів, інших фруктів, олійних плодів, культур для виробництва 

напоїв, пряних, ароматичних і лікарських культур, інших багаторічних культур. 

3.10.3. Відтворення рослин. 

3.10.4. Тваринництво: розведення великої рогатої худоби молочних порід, іншої великої рогатої 

худоби та буйволів, коней та інших тварин родини конячих, верблюдів та інших тварин родини верблюдячих, 

овець і кіз, свиней, свійської птиці, інших тварин. 

3.10.5. Змішане сільське господарство. 

3.10.6. Допоміжна діяльність у сільському господарстві, у рослинництві, у тваринництві та 

післяурожайна діяльність, оброблення насіння для відтворення. 

3.10.7. Мисливство, відловлювання тварин і надання пов’язаних із ними послуг. 

3.10.8. Лісозаготівлі. 

3.10.9. Збирання дикорослих недеревних продуктів. 



3.10.10. Надання допоміжних послуг у лісовому господарстві. 

3.10.11. Рибальство морське та прісноводне. 

3.10.12. Рибництво (аквакультура) морське та прісноводне. 

3.11. Добувна промисловість і розроблення кар’єрів 

3.11.1. Добування кам’яного вугілля, бурого вугілля, сирої нафти, природного газу, залізних руд: 

уранових і торієвих руд, руд інших кольорових металів. 

3.11.2. Добування декоративного та будівельного каменю, вапняку, гіпсу, крейди та глинистого 

сланцю, піску, гравію, глин і каоліну; 

3.11.3. Добування мінеральної сировини для хімічної промисловості та виробництва мінеральних 

добрив, торфу, солі, інших корисних копалин і розроблення кар’єрів, не введені в інші угруповання (надалі по 

тексту – н. в. і. у). 

3.11.4. Надання допоміжних послуг у сфері добування нафти та природного газу та інших корисних 

копалин і розроблення кар’єрів. 

3.12. Переробна промисловість 

3.12.1. Виробництво м’яса, м’яса свійської птиці, м’ясних продуктів: перероблення та консервування 

риби, ракоподібних і молюсків, фруктів і овочів: картоплі, виробництво фруктових і овочевих соків; інші види 

перероблення та консервування фруктів і овочів. 

3.12.2. Виробництво олії та тваринних жирів, маргарину і подібних харчових жирів. 

3.12.3. Виробництво молочних продуктів: перероблення молока, виробництво масла та сиру; 

виробництво морозива. 

3.12.4. Виробництво продуктів борошномельно-круп’яної промисловості, крохмалів і крохмальних 

продуктів. 

3.12.5. Виробництво хліба, хлібобулочних і борошняних виробів: хліба та хлібобулочних виробів, 

борошняних кондитерських виробів, тортів і тістечок нетривалого зберігання, сухарів і сухого печива; 

виробництво борошняних кондитерських виробів, тортів і тістечок тривалого зберігання, макаронних виробів і 

подібних борошняних виробів. 

3.12.6. Виробництво інших харчових продуктів: цукру, какао, шоколаду та цукрових кондитерських 

виробів, чаю та кави, прянощів і приправ, готової їжі та страв, дитячого харчування та дієтичних харчових 

продуктів, інших харчових продуктів, н. в. і. у. 

3.12.7. Виробництво готових кормів для тварин, що утримуються на фермах та для домашніх тварин. 

3.12.8. Виробництво напоїв: дистиляція, ректифікація та змішування алкогольних напоїв; виробництво 

виноградних вин, сидру та інших плодово-ягідних вин, інших недистильованих напоїв із зброджуваних 

продуктів, пива, солоду, безалкогольних напоїв; виробництво мінеральних вод та інших вод, розлитих у 

пляшки. 

3.12.9. Виробництво тютюнових виробів. 

3.12.10. Підготування та прядіння текстильних волокон. 

3.12.11. Виробництво інших текстильних виробів: трикотажного полотна, готових текстильних виробів, 

крім одягу, килимів і килимових виробів, канатів, мотузок, шпагату та сіток, нетканих текстильних матеріалів 

і виробів із них, крім одягу, інших текстильних виробів технічного та промислового призначення, інших 

текстильних виробів, н. в. і. у. 

3.12.12. Виробництво одягу зі шкіри, робочого одягу, іншого верхнього одягу, спіднього одягу, іншого 

одягу й аксесуарів, виготовлення виробів із хутра; трикотажного та в’язаного одягу: панчішно-шкарпеткових 

виробів, іншого трикотажного та в’язаного одягу. 

3.12.13. Дублення шкур і оздоблення шкіри; виробництво дорожніх виробів, сумок, лимарно-сідельних 

виробів зі шкіри та інших матеріалів; вичинка та фарбування хутра: 

3.12.14. Виробництво взуття. 

3.12.15. Лісопильне та стругальне виробництво. 

3.12.16. Виготовлення виробів з деревини, корка, соломки та рослинних матеріалів для плетіння: 

фанери, дерев’яних плит і панелей, шпону, щитового паркету, інших дерев’яних будівельних конструкцій і 

столярних виробів, дерев’яної тари, інших виробів з деревини; виготовлення виробів з корка, соломки та 

рослинних матеріалів для плетіння. 

3.12.17. Виробництво паперової маси. 

3.12.18. Виробництво паперу та картону: виготовлення виробів з паперу та картону, гофрованого 

паперу та картону, паперової та картонної тари, паперових виробів господарсько-побутового та санітарно-

гігієнічного призначення, паперових канцелярських виробів, шпалер, інших виробів з паперу та картону. 

3.12.19. Поліграфічна діяльність і надання пов’язаних із нею послуг: друкування газет,  іншої продукції; 

виготовлення друкарських форм і надання інших поліграфічних послуг; брошурувально-палітурна діяльність і 

надання пов’язаних із нею послуг. 

3.12.20. Тиражування звуко-, відеозаписів і програмного забезпечення. 

3.12.21. Виробництво коксу та коксопродуктів. 

3.12.22. Виробництво продуктів нафтоперероблення. 

3.12.23. Виробництво основної хімічної продукції, добрив і азотних сполук, пластмас і синтетичного 

каучуку в первинних формах: виробництво промислових газів, барвників і пігментів, інших основних 

неорганічних хімічних речовин, інших основних органічних хімічних речовин, добрив і азотних сполук, 



пластмас у первинних формах, синтетичного каучуку в первинних формах. 

3.12.24. Виробництво пестицидів та іншої агрохімічної продукції. 

3.12.25. Виробництво фарб, лаків і подібної продукції, друкарської фарби та мастик. 

3.12.26. Виробництво мила та мийних засобів, засобів для чищення та полірування, парфумних і 

косметичних засобів. 

3.12.27. Виробництво іншої хімічної продукції: вибухових речовин, клеїв, ефірних олій, іншої хімічної 

продукції, н. в. і. у. 

3.12.28. Виробництво штучних і синтетичних волокон. 

3.12.29. Виробництво основних фармацевтичних продуктів. 

3.12.30. Виробництво фармацевтичних препаратів і матеріалів. 

3.12.31. Виробництво гумових виробів: гумових шин, покришок і камер; відновлення протектора 

гумових шин і покришок, інших гумових виробів. 

3.12.32. Виробництво пластмасових виробів: плит, листів, труб і профілів із пластмас, тари з пластмас, 

будівельних виробів із пластмас, інших виробів із пластмас. 

3.12.33. Виробництво іншої неметалевої мінеральної продукції. 

3.12.34. Виробництво скла та виробів зі скла: листового скла, формування й оброблення листового скла, 

виробництво порожнистого скла, скловолокна, виробництво й оброблення інших скляних виробів, у тому 

числі технічних. 

3.12.35. Виробництво вогнетривких виробів. 

3.12.36. Виробництво будівельних матеріалів із глини: керамічних плиток і плит; цегли, черепиці та 

інших будівельних виробів із випаленої глини. 

3.12.37. Виробництво іншої продукції з фарфору та кераміки: господарських і декоративних керамічних 

виробів; керамічних санітарно-технічних виробів; керамічних електроізоляторів та ізоляційної арматури; 

інших керамічних виробів технічного призначення; інших керамічних виробів. 

3.12.38. Виробництво цементу, вапна та гіпсових сумішей. 

3.12.39. Виготовлення виробів із бетону, гіпсу та цементу: із бетону для будівництва; виробів із гіпсу 

для будівництва; виробництво бетонних розчинів, готових для використання, сухих будівельних сумішей; 

виготовлення виробів із волокнистого цементу; виробництво інших виробів із бетону гіпсу та цементу. 

3.12.40. Різання, оброблення та оздоблення декоративного та будівельного каменю. 

3.12.41. Виробництво абразивних виробів і неметалевих мінеральних виробів, н. в. і. у. 

3.12.42. Виробництво чавуну, сталі та феросплавів. 

3.12.43. Виробництво труб, порожнистих профілів і фітингів зі сталі. 

3.12.44. Виробництво іншої продукції первинного оброблення сталі: холодне волочіння прутків і 

профілів; холодний прокат вузької штаби; холодне штампування та гнуття; холодне волочіння дроту. 

3.12.45. Виробництво дорогоцінних та інших кольорових металів: виробництво дорогоцінних металів; 

алюмінію; свинцю, цинку й олова; міді; інших кольорових металів; ядерних матеріалів. 

3.12.46. Лиття металів: чавуну; сталі; легких кольорових металів; інших кольорових металів. 

3.12.47. Виробництво будівельних металевих конструкцій і частин конструкцій,  виробництво 

металевих дверей і вікон. 

3.12.48. Виробництво металевих баків, резервуарів і контейнерів, виробництво радіаторів і котлів. 

3.12.49. Виробництво парових котлів, крім котлів центрального опалення. 

3.12.50. Виробництво зброї та боєприпасів. 

3.12.51. Кування, пресування, штампування, профілювання; порошкова металургія. 

3.12.52. Оброблення металів та нанесення покриття на метали; механічне оброблення металевих 

виробів. 

3.12.53. Виробництво столових приборів, інструментів, замків і дверних петель і металевих виробів 

загального призначення. 

3.12.54. Виробництво інших готових металевих виробів: сталевих бочок і подібних контейнерів; легких 

металевих паковань; виробів із дроту, ланцюгів і пружин; кріпильних і ґвинтонарізних виробів; інших готових 

металевих виробів, н. в. і. у. 

3.12.55. Виробництво електронних компонентів змонтованих плат; комп’ютерів і периферійного 

устатковання; обладнання зв’язку; електронної апаратури побутового призначення для приймання, 

записування та відтворювання звуку й зображення. 

3.12.56. Виробництво інструментів і обладнання для вимірювання, дослідження та навігації; 

виробництво годинників; радіологічного, електромедичного й електротерапевтичного устатковання; оптичних 

приладів і фотографічного устатковання; магнітних і оптичних носіїв даних; електричного устатковання; 

електродвигунів, генераторів, трансформаторів, електророзподільчої та контрольної апаратури; батарей і 

акумуляторів. 

3.12.57. Виробництво проводів, кабелів і електромонтажних пристроїв: волоконно-оптичних кабелів; 

інших видів електронних і електричних проводів і кабелів; електромонтажних пристроїв. 

3.12.58. Виробництво електричного освітлювального устатковання. 

3.12.59. Виробництво електричних та неелектричних побутових приладів, іншого електричного 

устатковання. 

3.12.60. Виробництво машин і устатковання загального призначення: двигунів і турбін, крім авіаційних, 



автотранспортних і мотоциклетних двигунів; гідравлічного та пневматичного устатковання; інших помп і 

компресорів; інших кранів і клапанів; підшипників, зубчастих передач, елементів механічних передач і 

приводів. 

3.12.61. Виробництво інших машин і устатковання загального призначення: печей і пічних пальників; 

підіймального та вантажно-розвантажувального устатковання; офісних машин і устатковання, крім 

комп’ютерів і периферійного устатковання: ручних електромеханічних і пневматичних інструментів; 

промислового холодильного та вентиляційного устатковання; інших машин і устатковання загального 

призначення, н. в. і. у. 

3.12.62. Виробництво машин і устатковання для сільського та лісового господарства; металообробних 

машин і верстатів. 

3.12.63. Виробництво інших машин і устатковання спеціального призначення: машин і устатковання 

для металургії; машин і устатковання для добувної промисловості та будівництва; машин і устатковання для 

виготовлення харчових продуктів і напоїв, перероблення тютюну; машин і устатковання для виготовлення 

текстильних, швейних, хутряних і шкіряних виробів; машин і устатковання для виготовлення паперу та 

картону; машин і устатковання для виготовлення пластмас і гуми; інших машин і устатковання спеціального 

призначення, н. в. і. у. 

3.12.64. Виробництво автотранспортних засобів; кузовів для автотранспортних засобів, причепів і 

напівпричепів; вузлів, деталей і приладдя для автотранспортних засобів: виробництво електричного й 

електронного устатковання для автотранспортних засобів; інших вузлів, деталей і приладдя для 

автотранспортних засобів. 

3.12.65. Виробництво інших транспортних засобів. 

3.12.66. Будування суден і плавучих конструкцій, прогулянкових і спортивних човнів. 

3.12.67. Виробництво залізничних локомотивів і рухомого складу. 

3.12.68. Виробництво повітряних і космічних літальних апаратів, супутнього устатковання. 

3.12.69. Виробництво військових транспортних засобів. 

3.12.70. Виробництво транспортних засобів, н. в. і. у.: мотоциклів; велосипедів, дитячих та інвалідних 

колясок; інших транспортних засобів і обладнання, н. в. і. у. 

3.12.71. Виробництво меблів: для офісів і підприємств торгівлі, кухонних меблів, матраців, інших 

меблів. 

3.12.72. Виробництво ювелірних виробів, біжутерії та подібних виробів: карбування монет, 

виробництво ювелірних і подібних виробів, біжутерії та подібних виробів. 

3.12.73. Виробництво музичних інструментів, спортивних товарів, ігор та іграшок, медичних і 

стоматологічних інструментів і матеріалів. 

3.12.74. Виробництво продукції, н. в. і. у.: мітел і щіток; іншої продукції, н. в. і. у. 

3.12.75. Ремонт і технічне обслуговування готових металевих виробів, машин і устатковання: готових 

металевих виробів; машин і устатковання промислового призначення; електронного й оптичного 

устатковання; електричного устатковання; суден і човнів; повітряних і космічних літальних апаратів; інших 

транспортних засобів; інших машин і устатковання. 

3.12.76. Установлення та монтаж машин і устатковання. 

3.12.77. Виробництво, передача, розподілення та торгівля електроенергією. 

3.12.78. Виробництво газу; розподілення газоподібного палива через місцеві (локальні) трубопроводи, 

торгівля газом через місцеві (локальні) трубопроводи. 

3.12.79. Постачання пари, гарячої води та кондиційованого повітря; забір, очищення та постачання 

води; каналізація, відведення й очищення стічних вод. 

3.12.80. Збирання безпечних та небезпечних відходів; оброблення та видалення безпечних та 

небезпечних відходів. 

3.12.81. Відновлення матеріалів: демонтаж (розбирання) машин і устатковання; відновлення 

відсортованих відходів; інша діяльність щодо поводження з відходами 

3.13. Будівництво 

3.13.1. Будівництво будівель. 

3.13.2. Організація будівництва будівель. 

3.13.3. Будівництво житлових і нежитлових будівель. 

3.13.4. Будівництво доріг і залізниць: будівництво доріг і автострад, залізниць і метрополітену, мостів 

і тунелів. 

3.13.5. Будівництво комунікацій: трубопроводів, споруд електропостачання та телекомунікацій. 

3.13.6. Будівництво водних та інших споруд н. в. і. у. 

3.13.7. Спеціалізовані будівельні роботи. 

3.13.8. Знесення та підготовчі роботи на будівельному майданчику, розвідувальне буріння. 

3.13.9. Електромонтажні, водопровідні та інші будівельно-монтажні роботи: електромонтажні 

роботи, монтаж водопровідних мереж, систем опалення та кондиціонування, інші будівельно-

монтажні роботи. 
3.13.10. Роботи із завершення будівництва: штукатурні роботи, установлення столярних виробів, 

покриття підлоги й облицювання стін, малярні роботи та скління, інші роботи із завершення будівництва. 

3.13.11. Інші спеціалізовані будівельні роботи: покрівельні роботи, інші спеціалізовані будівельні 



роботи, н. в. і. у. 

3.14. Оптова та роздрібна торгівля; Ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів 

3.14.1. Торгівля автотранспортними засобами: торгівля автомобілями та легковими 

автотранспортними засобами, іншими автотранспортними засобами. 

3.14.2. Технічне обслуговування та ремонт автотранспортних засобів. 

3.14.3. Торгівля деталями та приладдям для автотранспортних засобів. 

3.14.4. Торгівля мотоциклами, деталями та приладдям до них, технічне обслуговування і ремонт 

мотоциклів. 

3.14.5. Оптова торгівля, крім торгівлі автотранспортними засобами та мотоциклами. 

3.14.6. Оптова торгівля за винагороду чи на основі контракту: діяльність посередників у торгівлі: 

сільськогосподарською сировиною, живими тваринами, текстильною сировиною та напівфабрикатами; 

паливом, рудами, металами та промисловими хімічними речовинами; деревиною, будівельними матеріалами 

та санітарно-технічними виробами; машинами, промисловим устаткованням, суднами та літаками; 

меблями, господарськими товарами, залізними та іншими металевими виробами; текстильними виробами, 

одягом, хутром, взуттям і шкіряними виробами; продуктами харчування, напоями та тютюновими 

виробами; діяльність посередників, що спеціалізуються в торгівлі іншими товарами та товарами широкого 

асортименту. 

3.14.7. Оптова торгівля сільськогосподарською сировиною та живими тваринами; зерном, 

необробленим тютюном, насінням і кормами для тварин, квітами та рослинами, живими тваринами, 

шкірсировиною, шкурами та шкірою. 

3.14.8. Оптова торгівля продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами: фруктами й 

овочами, м’ясом і м’ясними продуктами, молочними продуктами, яйцями, харчовими оліями та жирами, 

напоями, тютюновими виробами, цукром, шоколадом і кондитерськими виробами, кавою, чаєм, какао та 

прянощами, іншими продуктами харчування, у тому числі рибою, ракоподібними та молюсками; 

неспеціалізована оптова торгівля продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами. 

3.14.9. Оптова торгівля товарами господарського призначення: текстильними товарами, одягом і 

взуттям, побутовими електротоварами й електронною апаратурою побутового призначення для приймання, 

записування, відтворювання звуку й зображення, фарфором, скляним посудом і засобами для чищення, 

парфумними та косметичними товарами, фармацевтичними товарами, меблями, килимами й освітлювальним 

приладдям, годинниками та ювелірними виробами, іншими товарами господарського призначення. 

3.14.10. Оптова торгівля інформаційним і комунікаційним устаткованням: комп’ютерами, 

периферійним устаткованням і програмним забезпеченням,  електронним і телекомунікаційним 

устаткованням, деталями до нього. 

3.14.11. Оптова торгівля іншими машинами й устаткованням: сільськогосподарськими машинами й 

устаткованням, верстатами, машинами й устаткованням для добувної промисловості та будівництва, 

машинами й устаткованням для текстильного, швейного та трикотажного виробництва,  офісними меблями, 

іншими офісними машинами й устаткованням, іншими машинами й устаткованням. 

3.14.12. Інші види спеціалізованої оптової торгівлі: оптова торгівля твердим, рідким, газоподібним 

паливом і подібними продуктами, металами та металевими рудами, деревиною, будівельними матеріалами 

та санітарно-технічним обладнанням, залізними виробами, водопровідним і опалювальним устаткованням і 

приладдям до нього, хімічними продуктами, іншими проміжними продуктами,  відходами та брухтом. 

3.14.13. Неспеціалізована оптова торгівля. 

3.14.14. Роздрібна торгівля, крім торгівлі автотранспортними засобами та мотоциклами. 

3.14.15. Роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах: переважно продуктами харчування, напоями 

та тютюновими виробами, інші види роздрібної торгівлі в неспеціалізованих магазинах. 

3.14.16. Роздрібна торгівля продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами в 

спеціалізованих магазинах: фруктами й овочами; м’ясом і м’ясними продуктами; рибою, ракоподібними та 

молюсками; хлібобулочними виробами, борошняними та цукровими кондитерськими виробами; напоями; 

тютюновими, іншими продуктами харчування. 

3.14.17. Роздрібна торгівля пальним. 

3.14.18. Роздрібна торгівля інформаційним і комунікаційним устаткованням у спеціалізованих 

магазинах: комп’ютерами, периферійним устаткованням і програмним забезпеченням; телекомунікаційним 

устаткованням; електронною апаратурою побутового призначення для приймання, записування, відтворення 

звуку й зображення. 

3.14.19. Роздрібна торгівля іншими товарами господарського призначення в спеціалізованих магазинах: 

текстильними товарами; залізними виробами, будівельними матеріалами та санітарно-технічними виробами; 

килимами, килимовими виробами, покриттям для стін і підлоги; електротоварами; меблями, освітлювальним 

приладдям та іншими товарами для дому. 

3.14.20. Роздрібна торгівля товарами культурного призначення та товарами для відпочинку в 

спеціалізованих магазинах: книгами; газетами та канцелярськими товарами; аудіо- та відеозаписами; 

спортивним інвентарем; іграми та іграшками. 

3.14.21. Роздрібна торгівля іншими товарами в спеціалізованих магазинах: одягом; взуттям і шкіряними 

виробами; фармацевтичними товарами в спеціалізованих магазинах; медичними й ортопедичними товарами; 

косметичними товарами та туалетними приналежностями; квітами, рослинами, насінням, добривами, 



домашніми тваринами та кормами для них; годинниками та ювелірними виробами; іншими невживаними 

товарами в спеціалізованих магазинах; уживаними товарами. 

3.14.22. Роздрібна торгівля з лотків і на ринках: харчовими продуктами, напоями та тютюновими 

виробами; текстильними виробами, одягом і взуттям, іншими товарами. 

3.14.23. Роздрібна торгівля поза магазинами: роздрібна торгівля, що здійснюється фірмами поштового 

замовлення або через мережу Інтернет, інші види роздрібної торгівлі поза магазинами. 

3.15. Транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність 

3.15.1. Пасажирський залізничний транспорт міжміського сполучення. 

3.15.2. Вантажний залізничний транспорт. 

3.15.3. Інший пасажирський наземний транспорт: пасажирський наземний транспорт міського та 

приміського сполучення; надання послуг таксі; інший пасажирський наземний транспорт, н. в. і. у. 

3.15.4. Вантажний автомобільний транспорт, надання послуг перевезення речей. 

3.15.5. Трубопровідний транспорт; пасажирський морський транспорт; вантажний морський 

транспорт; пасажирський річковий транспорт; вантажний річковий транспорт; пасажирський авіаційний 

транспорт; вантажний авіаційний транспорт і космічний транспорт. 

3.15.6. Складське господарство. 

3.15.7. Допоміжна діяльність у сфері транспорту: допоміжне обслуговування наземного транспорту, 

водного транспорту, авіаційного транспорту; транспортне оброблення вантажів; інша допоміжна діяльність у 

сфері транспорту. 

3.15.8. Діяльність пошти, інша поштова та кур’єрська діяльність. 

3.16. Тимчасове розміщування й організація харчування 

3.16.1. Діяльність готелів і подібних засобів тимчасового розміщування. 

3.16.2. Діяльність засобів розміщування на період відпустки та іншого тимчасового проживання. 

3.16.3. Надання місць кемпінгами та стоянками для житлових автофургонів і причепів. 

3.16.4. Діяльність інших засобів тимчасового розміщування. 

3.16.5. Діяльність із забезпечення стравами та напоями. 

3.16.6. Діяльність ресторанів, надання послуг мобільного харчування. 

3.16.7. Постачання готових страв для подій, інших готових страв. 

3.16.8. Обслуговування напоями. 

3.17. Інформація та телекомунікації 

3.17.1. Видання книг, періодичних видань та інша видавнича діяльність: видання книг; довідників і 

каталогів; газет; журналів і періодичних видань; інші види видавничої діяльності. 

3.17.2. Видання програмного забезпечення: комп’ютерних ігор; іншого програмного забезпечення. 

3.17.3. Виробництво, компонування, розповсюдження кіно- та відеофільмів, телевізійних програм, 

демонстрація кінофільмів. 

3.17.4. Видання звукозаписів. 

3.17.5. Діяльність у сфері радіомовлення; телевізійного мовлення. 

3.17.6. Діяльність у сфері проводового електрозв’язку; безпроводового електрозв’язку; супутникового 

електрозв’язку; інша діяльність у сфері електрозв’язку. 

3.17.7. Комп’ютерне програмування, консультування та пов’язана з ними діяльність: комп’ютерне 

програмування; консультування з питань інформатизації; діяльність із керування комп’ютерним 

устаткованням; інша діяльність у сфері інформаційних технологій і комп’ютерних систем. 

3.17.8. Надання інформаційних послуг. 

3.17.9. Оброблення даних, розміщення інформації на веб-вузлах і пов’язана з ними діяльність; веб-

портали. 

3.17.10. Надання інших інформаційних послуг: діяльність інформаційних агентств, надання інших 

інформаційних послуг, н. в. і. у. 

3.18. Фінансова та страхова діяльність 

3.18.1. Грошове посередництво: діяльність банку; інші види грошового посередництва. 

3.18.2. Діяльність холдингових компаній. 

3.18.3. Трасти, фонди та подібні фінансові суб’єкти. 

3.18.4. Надання інших фінансових послуг, крім страхування та пенсійного забезпечення: Фінансовий 

лізинг; інші види кредитування; надання інших фінансових послуг (крім страхування та пенсійного 

забезпечення), н. в. і. у. 

3.18.5. Страхування: страхування життя; інші види страхування, крім страхування життя; п 

перестрахування. 

3.18.6. Недержавне пенсійне забезпечення. 

3.18.7. Допоміжна діяльність у сфері фінансових послуг, крім страхування та пенсійного забезпечення: 

управління фінансовими ринками; посередництво за договорами по цінних паперах або товарах; інша 

допоміжна діяльність у сфері фінансових послуг, крім страхування та пенсійного забезпечення. 

3.18.8. Допоміжна діяльність у сфері страхування та пенсійного забезпечення: оцінювання ризиків та 

завданої шкоди; діяльність страхових агентів і брокерів; інша допоміжна діяльність у сфері страхування та 

пенсійного забезпечення. 

3.18.9. Управління фондами. 



3.19. Операції з нерухомим майном 

3.19.1. Купівля та продаж власного нерухомого майна. 

3.19.2. Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна. 

3.19.3. Операції з нерухомим майном за винагороду або на основі контракту: агентства нерухомості; 

управління нерухомим майном за винагороду або на основі контракту. 

3.20. Професійна, наукова та технічна діяльність 

3.20.1. Діяльність у сфері права. 

3.20.2. Діяльність у сфері бухгалтерського обліку й аудиту; консультування з питань оподаткування. 

3.20.3. Діяльність головних управлінь (хед-офісів). 

3.20.4. Консультування з питань керування: діяльність у сфері зав’язків із громадськістю; 

консультування з питань комерційної діяльності й керування. 

3.20.5. Діяльність у сферах архітектури та інжинірингу, геології та геодезії надання послуг технічного 

консультування. 

3.20.6. Технічні випробування та дослідження. 

3.20.7. Дослідження й експериментальні розробки у сфері природничих і технічних наук, а саме: 

біотехнологій, інших природничих і технічних наук. 

3.20.8. Дослідження й експериментальні розробки у сфері суспільних і гуманітарних наук. 

3.20.9. Рекламна діяльність: рекламні агентства; посередництво в розміщенні реклами в засобах 

масової інформації. 

3.20.10. Дослідження кон’юнктури ринку та виявлення громадської думки. 

3.20.11. Інша професійна, наукова та технічна діяльність. 

3.20.12. Спеціалізована діяльність із дизайну; діяльність у сфері фотографії; надання послуг перекладу, 

інша професійна, наукова та технічна діяльність, н. в. і. у. 

3.20.13. Ветеринарна діяльність. 

3.21. Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування  

3.21.1. Надання в оренду автомобілів і легкових автотранспортних засобів, вантажних автомобілів. 

3.21.2. Прокат побутових виробів і предметів особистого вжитку: прокат товарів для спорту та 

відпочинку; відеозаписів і дисків; інших побутових виробів і предметів особистого вжитку. 

3.21.3. Надання в оренду інших машин, устатковання та товарів: сільськогосподарських машин і 

устатковання; будівельних машин і устатковання; офісних машин і устатковання, у тому числі комп’ютерів; 

водних транспортних засобів; повітряних транспортних засобів; інших машин, устатковання та товарів. н. в. і. 

у. 

3.21.4. Лізинг інтелектуальної власності та подібних продуктів, крім творів, захищених авторськими 

правами. 

3.21.5. Діяльність агентств працевлаштування; діяльність агентств тимчасового працевлаштування; 

інша діяльність із забезпечення трудовими ресурсами. 

3.21.6. Діяльність туристичних агентств, туристичних операторів, надання інших послуг бронювання 

та пов’язана з цим діяльність. 

3.21.7. Діяльність приватних охоронних служб; обслуговування систем безпеки; проведення 

розслідувань, комплексне обслуговування об’єктів. 

3.21.8. Діяльність із прибирання: загальне прибирання будинків; інша діяльність із прибирання 

будинків і промислових об’єктів; інші види діяльності із прибирання. 

3.21.9. Надання ландшафтних послуг. 

3.21.10. Адміністративна та допоміжна офісна діяльність: надання комбінованих офісних 

адміністративних послуг; фотокопіювання, підготування документів та інша спеціалізована допоміжна офісна 

діяльність. 

3.21.11. Діяльність телефонних центрів. 

3.21.12. Організування конгресів і торговельних виставок. 

3.21.13. Надання допоміжних комерційних послуг, н. в. і. у.: діяльність агентств зі стягування платежів і 

бюро кредитних історій; пакування; надання інших допоміжних комерційних послуг, н. в. і. у. 

3.22. Освіта 

3.22.1. Дошкільна освіта, початкова освіта, середня освіта: загальна середня освіта, професійно-

технічна освіта; вища освіта: професійно-технічна освіта на рівні вищого професійно-технічного навчального 

закладу, вища освіта. 

3.22.2. Інші види освіти: освіта у сфері спорту та відпочинку; освіта у сфері культури; діяльність шкіл 

підготовлення водіїв транспортних засобів; інші види освіти, н. в. і. у. 

3.22.3. Допоміжна діяльність у сфері освіти. 

3.23. Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги 

3.23.1. Медична та стоматологічна практика: загальна медична практика; спеціалізована медична 

практика; стоматологічна практика. 

3.23.2. Інша діяльність у сфері охорони здоров’я. 

3.23.3. Надання послуг догляду із забезпеченням проживання. 

3.23.4. Діяльність із догляду за хворими із забезпеченням проживання. 

3.23.5. Надання послуг догляду із забезпеченням проживання для осіб з розумовими вадами та хворих 



на наркоманію. 

3.23.6. Надання послуг догляду із забезпеченням проживання для осіб похилого віку та інвалідів. 

3.23.7. Надання інших послуг догляду із забезпеченням проживання. 

3.23.8. Надання соціальної допомоги без забезпечення проживання. 

3.23.9. Надання соціальної допомоги без забезпечення проживання для осіб похилого віку та інвалідів. 

3.23.10. Надання іншої соціальної допомоги без забезпечення проживання: денний догляд за дітьми; 

надання іншої соціальної допомоги без забезпечення проживання, н. в. і. у. 

3.24. Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок 

3.24.1. 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. 

3.24.2. Функціювання бібліотек, архівів, музеїв та інших закладів культури, діяльність із охорони та 

використання пам’яток історії, будівель та інших пам’яток культури; функціювання ботанічних садів, 

зоопарків і природних заповідників 

3.24.3. Організування азартних ігор. 

3.24.4. Діяльність у сфері спорту: функціювання спортивних споруд; діяльність спортивних клубів; 

діяльність фітнес-центрів; інша діяльність у сфері спорту. 

3.24.5. Організування відпочинку та розваг: функціювання атракціонів і тематичних парків; 

організування інших видів відпочинку та розваг. 

3.25. Надання інших видів послуг 

3.25.1. Діяльність організацій промисловців і підприємців, професійних громадських організацій. 

3.25.2. Діяльність професійних спілок. 

3.25.3. Діяльність релігійних організацій, політичних організацій; інших громадських організацій, н. в. 

і. у. 

3.25.4. Ремонт комп’ютерів і периферійного устатковання; обладнання зв’язку. 

3.25.5. Ремонт побутових виробів і предметів особистого вжитку: електронної апаратури побутового 

призначення для приймання, записування, відтворення звуку й зображення; побутових приладів, домашнього 

та садового обладнання; взуття та шкіряних виробів; меблів і домашнього начиння; годинників і ювелірних 

виробів; інших побутових виробів і предметів особистого вжитку. 

3.25.6. Надання інших індивідуальних послуг: прання та хімічне чищення текстильних і хутряних 

виробів; надання послуг перукарнями та салонами краси; організування поховань і надання суміжних послуг; 

діяльність із забезпечення фізичного комфорту; надання інших індивідуальних послуг, н. в. і. у. 

3.26. Діяльність домашніх господарств 

3.26.1. Діяльність домашніх господарств як роботодавців для домашньої прислуги; як виробників 

товарів та послуг для власного споживання; як виробників товарів та/або послуг для власного споживання. 

3.27. Діяльність екстериторіальних організацій і органів 

3.28. Зовнішньоекономічна діяльність по вище зазначених напрямах 

3.29. Товариство у встановленому порядку експортує свою продукцію, роботи та послуги, роботи та 

послуги, імпортує сировину. Матеріали, комплектуючі вироби, іншу техніку, роботи та послуги для власного 

виробництва, та для Учасника, а також товари народного споживання для потреб своїх працівників та 

працівників Учасника. 

Товариство має право займатись будь‐якою господарською діяльністю, не забороненою законодавством 

України. 

... 

9. УПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВОМ 

9.1. Органами управління Товариства є: Загальні збори Учасників, Наглядова рада (у разі її 

утворення) та Виконавчий орган. 

9.2. Загальні збори Учасників є вищим органом Товариства. 

9.3. Кожен Учасник Товариства має право бути присутнім на Загальних зборах Учасників, брати 

участь в обговоренні питань порядку денного і голосувати з питань порядку денного Загальних зборів 

Учасників. 

9.4. Кожен Учасник Товариства на Загальних зборах Учасників має кількість голосів, пропорційну до 

розміру його Частки у Статутному капіталі Товариства. 

9.5. Загальні збори Учасників скликаються у випадках, передбачених чинним законодавством України, 

Статутом Товариства, а також: 

9.5.1. з ініціативи Виконавчого органу Товариства; 

9.5.2. на вимогу Наглядової ради Товариства; 

9.5.3. на вимогу Учасника або Учасників Товариства, які на день подання вимоги про скликання 

Загальних зборів Учасників в сукупності володіють 10 (десятьма) або більше відсотками Статутного капіталу 

Товариства. 

9.6. Річні Загальні збори Учасників скликаються протягом 6 (шести) місяців наступного за звітним 

року, якщо інше не встановлено законом. До порядку денного річних Загальних зборів Учасників обов’язково 

вносяться питання про розподіл чистого прибутку Товариства, про виплату дивідендів та їх розмір.  

9.7. Якщо вартість чистих активів Товариства знизилася більш як на 50 (п’ятдесят) відсотків порівняно 



з цим показником станом на кінець попереднього року, Виконавчий орган Товариства скликає Загальні збори 

Учасників, які мають відбутися протягом 60 (шістдесяти) днів з дня такого зниження. До порядку денного 

таких Загальних зборів Учасників включаються питання про заходи, які мають бути вжиті для покращення 

фінансового стану Товариства, про зменшення Статутного капіталу Товариства або про ліквідацію 

Товариства. У разі порушення обов’язку, передбаченого цим пунктом, та визнання Товариства банкрутом до 

закінчення трирічного строку з дня зниження вартості чистих активів, передбаченого цим пунктом, 

Виконавчий орган солідарно несе субсидіарну відповідальність за зобов’язаннями Товариства. Якщо 

Виконавчий орган Товариства доведе, що він не знав і не міг знати про таке зниження вартості чистих активів 

Товариства або голосував за рішення про скликання Загальних зборів Учасників у зв’язку із зниженням 

вартості чистих активів Товариства, він звільняється від відповідальності за порушення цього обов’язку. 

9.8. Вимога про скликання Загальних зборів Учасників подається Виконавчому органу Товариства в 

письмовій формі із зазначенням запропонованого порядку денного. У разі скликання Загальних зборів 

Учасників з ініціативи Учасників Товариства така вимога повинна містити інформацію про розмір Часток у 

Статутному капіталі Товариства, що належать таким Учасникам. Виконавчий орган Товариства повідомляє 

про відмову в скликанні Загальних зборів Учасникам, які вимагали скликання таких зборів, письмово із 

зазначенням причин відмови протягом 5 (п’яти) днів з дати отримання вимоги від таких Учасників 

Товариства. Разом з питаннями, запропонованими для включення до порядку денного Загальних зборів 

Учасників особою, яка вимагає скликання таких зборів, Виконавчий орган Товариства з власної ініціативи 

може включити до нього додаткові питання. Виконавчий орган Товариства зобов’язаний вчинити всі необхідні 

дії для скликання Загальних зборів Учасників у строк не пізніше 20 (двадцяти) днів з дня отримання вимоги 

про проведення таких зборів. У разі якщо протягом 10 (десяти) днів з дня, коли Товариство отримало чи мало 

отримати вимогу про скликання Загальних зборів, Учасники не отримали повідомлення про скликання 

Загальних зборів Учасників, особи, які ініціювали їх проведення, можуть скликати Загальні збори Учасників 

самостійно. У такому випадку обов’язки щодо скликання та підготовки проведення Загальних зборів 

Учасників, покладаються на Учасників Товариства, які ініціювали Загальні збори Учасників.  

9.9. Загальні збори Учасників можуть прийняти рішення з будь-якого питання без дотримання вимог, 

встановлених законом України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» та Статутом 

Товариства щодо порядку скликання Загальних зборів Учасників та щодо повідомлень, якщо в таких 

Загальних зборах Учасників взяли участь всі Учасники Товариства та всі вони надали згоду на розгляд таких 

питань. 

9.10. Учасники повідомляються про проведення зборів Товариства будь-яким доступним для них 

засобом, що забезпечує своєчасність одержання повідомлення. Повідомлення має містити інформацію про: 

дату, час та місце проведення Загальних зборів Учасників Товариства та порядок денний таких зборів. Якщо 

до порядку денного включено питання про внесення змін до Статуту Товариства, до повідомлення додається 

проект запропонованих змін. 

9.11. Загальні збори Учасників скликаються Виконавчим органом Товариства. Виконавчий орган 

Товариства скликає Загальні збори Учасників шляхом повідомлення про це кожному Учаснику Товариства.  

9.12. Виконавчий орган Товариства зобов’язаний повідомити Учасників Товариства не менше ніж за 30 

(тридцять) днів до запланованої дати проведення Загальних зборів Учасників.  

9.13. Виконавчий орган Товариства приймає рішення про включення запропонованих питань до 

порядку денного Загальних зборів Учасників. Пропозиції Учасника або Учасників Товариства, які в 

сукупності володіють 10 (десятьма) або більше відсотками Статутного капіталу Товариства, підлягають 

обов’язковому включенню до порядку денного Загальних зборів Учасників. У такому разі таке питання 

вважається автоматично включеним до порядку денного Загальних зборів Учасників.  

9.14. Після повідомлення, передбаченого пунктом 9.10. статті 9 Статуту, забороняється внесення змін 

до порядку денного Загальних зборів Учасників, крім включення нових питань відповідно до пункту 9.13. 

статті 9 Статуту.  

9.15. Виконавчий орган Товариства зобов’язаний повідомити Учасників Товариства про внесення змін 

до порядку денного не менше ніж за 10 (десять) днів до запланованої дати Загальних зборів Учасників. До 

порядку денного можуть бути внесені будь-які зміни за згодою всіх Учасників Товариства. Виконавчий орган 

Товариства зобов’язаний надати Учасникам Товариства можливість ознайомитися з документами та 

інформацією, необхідними для розгляду питань порядку денного на Загальних зборах Учасників.  

9.16. Виконавчий орган Товариства забезпечує належні умови для ознайомлення з такими документами 

та інформацією за місцезнаходженням Товариства у робочий час. 

9.17. Загальні збори Учасників проводяться в порядку, встановленому чинним законодавством України 

та цим Статутом.  

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

представників.  

9.19. Загальні збори Учасників передбачають спільну присутність Учасників Товариства в одному місці 

для обговорення питань порядку денного або можуть проводитися у режимі відеоконференції, що дозволяє 

бачити та чути всіх Учасників Загальних зборів Учасників одночасно. На Загальних зборах Учасників ведеться 

протокол, у якому фіксуються перебіг Загальних зборів Учасників та прийняті рішення. Протокол підписує 

Голова Загальних зборів Учасників або інша уповноважена зборами особа.  

9.20. Кожен Учасник Товариства, який взяв участь у Загальних зборах Учасників, може підписати 



протокол.  

9.21. Рішення з питань, не включених до порядку денного Загальних зборів Учасників, приймається 

лише за умови, що у них беруть участь всі Учасники Товариства, які одностайно надали згоду на розгляд 

таких питань. Повноваження представника за довіреністю щодо надання такої згоди мають бути спеціально 

обумовлені довіреністю. 

9.22.  Усі витрати на підготовку та проведення Загальних зборів Учасників несе Товариство. 

9.23.  Якщо Загальні збори Учасників ініційовані Учасником Товариства, витрати на підготовку та 

проведення таких Загальних зборів Учасників несе Учасник Товариства, який ініціює їх проведення, якщо 

інше рішення не прийнято Загальними зборами Учасників.  

9.24. Загальні збори Учасників проводяться за місцезнаходженням Товариства або в будь- якому 

іншому місці за умови його попереднього узгодження між Учасниками Товариства перед початком 

проведення Загальних зборів. Проведення Загальних зборів за межами території України допускається лише за 

одностайною письмовою згодою всіх учасників Товариства. 

9.25. Загальні збори Учасників мають право розглядати будь-які питання діяльності Товариства та 

приймати по них рішення. 

9.26. До виключної компетенції Загальних зборів Учасників належить: 

9.26.1. визначення основних напрямів діяльності Товариства; 

9.26.2. внесення змін до Статуту Товариства, прийняття рішення про здійснення діяльності 

Товариством на підставі модельного статуту; 

9.26.3. зміна розміру Статутного капіталу Товариства; 

9.26.4. затвердження грошової оцінки негрошового вкладу Учасника; 

9.26.5. перерозподіл часток між Учасниками Товариства у випадках, передбачених законодавством; 

9.26.6. обрання та припинення повноважень Наглядової ради Товариства або окремих членів 

Наглядової ради, встановлення розміру винагороди членам Наглядової ради Товариства; 

9.26.7. обрання одноосібного Виконавчого органу Товариства або членів колегіального Виконавчого 

органу (всіх чи окремо одного або декількох з них), встановлення розміру винагороди членам Виконавчого 

органу Товариства; 

9.26.8. визначення форм контролю та нагляду за діяльністю Виконавчого органу Товариства; 

9.26.9. створення інших органів Товариства, визначення порядку їх діяльності; 

9.26.10. прийняття рішення про придбання Товариством Частки (частини Частки) Учасника; 

9.26.11. затвердження результатів діяльності Товариства за рік або інший період; 

9.26.12. розподіл чистого прибутку Товариства, прийняття рішення про виплату дивідендів; 

9.26.13. прийняття рішень про виділ, злиття, поділ, приєднання, ліквідацію та перетворення Товариства, 

обрання комісії з припинення (ліквідаційної комісії), затвердження порядку припинення Товариства, порядку 

розподілу між Учасниками Товариства у разі його ліквідації майна, що залишилося після задоволення вимог 

кредиторів, затвердження ліквідаційного балансу Товариства; 

9.26.14. прийняття інших рішень, віднесених Законом України «Про товариства з обмеженою та 

додатковою відповідальністю» до компетенції Загальних зборів Учасників. 

9.27. Загальні збори Учасників можуть вирішувати будь-які питання діяльності Товариства. 

9.28. Рішення Загальних зборів Учасників приймаються відкритим голосуванням.  

9.29. Рішення з питань, передбачених підпунктами 9.26.2., 9.26.3., 9.26.13. пункту 9.26. статті 9 Статуту, 

приймаються трьома чвертями голосів усіх Учасників Товариства, які мають право голосу з відповідних 

питань.  

9.30. Рішення Загальних зборів Учасників з питань, передбачених підпунктами 9.26.4., 9.26.5., 9.26.9., 

9.26.10. пункту 9.26. статті 9 Статуту, приймаються одностайно всіма Учасниками Товариства, які мають 

право голосу з відповідних питань.  

9.31. Рішення Загальних зборів Учасників з усіх інших питань приймаються більшістю голосів усіх 

Учасників Товариства, які мають право голосу з відповідних питань. 

9.32. Учасник Товариства може взяти участь у Загальних зборах Учасників шляхом надання свого 

волевиявлення щодо голосування з питань порядку денного у письмовій формі (заочне голосування). 

Справжність підпису Учасника Товариства на такому документі засвідчується нотаріально. Голос Учасника 

Товариства зараховується до результатів голосування з кожного окремого питання, якщо текст документа 

дозволяє визначити його волю щодо безумовного голосування за чи проти відповідного рішення з питання 

порядку денного. Такий документ долучається до протоколу Загальних зборів Учасників та зберігається разом 

із ним. 

9.33. Якщо Товариство має одного Учасника, положення цього Статуту застосовуються з урахуванням 

особливостей визначених статтею 37 Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою 

відповідальністю». 

9.34. Виконавчий орган Товариства є одноосібним (Директор). 

9.35. Директор діє від імені Товариства в межах, встановлених даним Статутом Товариства та чинним 

законодавством України. Директор у своїх діях повинен керуватися інтересами Товариства та Учасників 

Товариства. 

9.36. Директор Товариства обирається та звільняється з посади шляхом прийняття рішення Загальними 

зборами Учасників Товариства. 



9.37. Директором може бути і особа, яка не є Учасником Товариства. Директор не може бути одночасно 

Головою Загальних зборів Учасників Товариства. 

9.38. Директор самостійно вирішує усі питання діяльності Товариства, за винятком тих, що належать до 

компетенції Загальних зборів Учасників. Директор підзвітний Загальним зборам Учасників і організує 

виконання їх рішень. 

9.39. Директор має право першого підпису всіх фінансово-господарських документів, зберігає печатки 

та штампи Товариства. 

9.40. На час відсутності Директора його функції здійснює виконуючий обов’язків, який призначається 

Директором. 

9.41. До компетенції Директора зокрема належить: 

9.41.1. здійснювати поточне керівництво діяльністю Товариства, вирішувати всі питання, які 

виникають в процесі діяльності Товариства, окрім тих, що віднесені до компетенції Загальних зборів 

Учасників Товариства; 

9.41.2. приймати рішення про вчинення будь-яких правочинів, в тому числі, але не обмежуючись щодо 

розпорядження майном та/або коштами Товариства. Вчинення правочинів, щодо яких є заінтересованість, не 

потребує попереднього отримання згоди Загальних зборів Учасників Товариства. Вчинення правочинів, якщо 

вартість майна, робіт або послуг, що є предметом таких правочинів, перевищує 50 (п’ятдесят) відсотків 

вартості чистих активів Товариства відповідно до останньої затвердженої фінансової звітності, не потребує 

отримання згоди (прийняття рішення) Загальних зборів Учасників Товариства; 

9.41.3. затверджувати ціни і тарифи на продукцію, роботи, послуги, які виробляє, виконує або надає 

Товариство, а при занятті торгівельною діяльністю - на товари; 

9.41.4. діяти від імені Товариства без довіреності, представляти Товариство у відносинах з будь-якими 

третіми особами, в тому числі органами державної влади, в Україні та за її межами, вести переговори від імені 

Товариства;  

9.41.5. приймати рішення про відкриття поточних рахунків, рахунків в цінних паперах, рахунків із 

спеціальним режимом використання, інших рахунків, в тому числі в іноземній валюті в установах банківської 

системи України та за кордоном, для зберігання коштів, здійснення розрахунків, кредитних, касових та інших 

фінансових операцій Товариства, в тому числі з цінними паперами; 

9.41.6. затверджувати організаційну структуру, посадові інструкції, штатний розклад та інші 

внутрішні документи Товариства; 

9.41.7. затверджувати системи і розміри оплати праці в Товаристві; 

9.41.8. наймати та звільняти працівників Товариства, заохочувати їх, накладати дисциплінарні 

стягнення; 

9.41.9. призначати осіб, які мають право першого і другого підпису фінансово-господарських 

документів; 

9.41.10. видавати довіреності працівникам Товариства та іншим особам на представлення інтересів 

Товариства перед третіми особами, в тому числі, але не виключно, на вчинення правочинів (укладання 

договорів, контрактів, угод тощо); 

9.41.11. видавати довіреності керівникам філій, представництв та інших відокремлених підрозділів 

Товариства; 

9.41.12. приймати рішення про пред’явлення претензій та позовів від імені Товариства; 

9.41.13. видавати будь-які розпорядчі документи щодо діяльності Товариства та виконувати інші 

необхідні дії з поточного керівництва Товариством. 

9.42. Контроль за діяльністю Виконавчого органу Товариства здійснюється Наглядовою радою (у 

разі її утворення).  

9.43. Утворення Наглядової ради Товариства не є обов’язковим. Положення цього Статуту пов’язані з 

діяльністю Наглядової ради не застосовуються, якщо Загальні збори Учасників не прийняли рішення про 

утворення Наглядової ради. 

9.44. Наглядова рада складається з числа Учасників Товариства (їх представників) у кількості трьох 

осіб. Наглядову раду Товариства очолює – Голова Наглядової ради. 

9.45. Голова та члени Наглядової ради обираються Загальними зборами Учасників. Виконавчий орган 

Товариства не може бути членом чи Головою Наглядової ради. 

9.46. З кожним членом Наглядової ради укладається цивільно-правовий договір або трудовий контракт. 

Цивільно-правовий договір може бути оплатним чи безоплатним. Договір, що укладається з членом 

наглядової ради від імені Товариства, підписує особа, уповноважена на таке підписання Загальними зборами 

Учасників Товариства. 

9.47. За рішенням Загальних зборів Учасників повноваження членів Наглядової ради можуть бути у 

будь-який час та з будь-яких підстав припинені або члени Наглядової ради можуть бути тимчасово 

відсторонені від виконання своїх повноважень. У разі припинення повноважень члена Наглядової ради за 

рішенням Загальних зборів Учасників відповідний договір із цією особою вважається автоматично 

припиненим. 

9.48. Наглядова рада проводить перевірку діяльності Виконавчого органу за дорученням Загальних 

зборів Учасників, з власної ініціативи або на вимогу Учасників Товариства. 

9.49. Наглядова рада вправі вимагати від посадових осіб Товариства подання їй усіх необхідних 



матеріалів, бухгалтерських чи інших документів та особистих пояснень. 

9.50. Наглядова рада доповідає результати проведених нею перевірок Загальним зборам Учасників. 

9.51. Наглядова рада складає висновок по річних звітах та балансах. Без висновку Наглядової ради 

Загальні збори Учасників не мають права затверджувати баланс Товариства. 

9.52. Наглядова рада має право ставити питання про скликання позачергових Загальних зборів 

Учасників, якщо виникла загроза суттєвим інтересам Товариства або виявлено зловживання посадовими 

особами Товариства. 

9.53. Наглядова рада має право звернутися до Виконавчого органу Товариства з ініціативою щодо 

припинення діяльності посадових осіб Товариства, діяльність яких завдає шкоди Товариству та інтересам 

Учасників. 

... 
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