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Стаття 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1. 1. Цей статут визначає загальні правові та економічні основи створення, діяльності та припинення ТОВАРИС 

І І-5МЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СПЕЦЕНЕРГОГРУП», далі за текстом -  Товариство.
1.2. Товариство є юридичною особою по цивільному законодавству, у своїй діяльності керується Цивільнш 

. :*;~: ларським кодексами України, Законом України "Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю 
ш ош и діючими нормативно-правовими актами України, цим статутом, а також внутрішніми локальними актами.

1.3. Держава, її органи та організації не несуть відповідальності за зобов'язаннями Товариства так само, 
~:5гриство не несе відповідальності за зобов'язаннями держави, її органів та організацій.

1.4. Товариство несе відповідальність за своїми зобов’язаннями всім належним йому майном. Товариство не і 
2 _іпоБІдальності по зобов'язанням Учасників, а Учасники несуть відповідальність по зобов'язанням Товариства лиі 
межах їх вкладів.

1.5. Учасники здійснюють всі права щодо Товариства відповідно до цього статуту та чинного законодав
Укр&ґіт.

1.6. Цей Статут підписується всіма Учасниками Товариства. Справжність підписів Учасників засвідчуєт
нотаріально.

Стагаь і. и ж ш м ш
2.1. Товариство має повне і скорочене офіційні найменування українською мовою.
Повне найменування Товариства: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІС

СПЕЦЕНЕРГОГРУП»;
Скорочене найменування Товариства: ТОВ «СПЕЦЕНЕРГОГРУП»; російською мо]

ООО «С ПЕЦЗНЕРГОГРУ ПП».
2.2. Найменування Товариства є його невід'ємною ознакою і може бути використане іншими підприємствам 

організаціями не інакше, як за його згодою.

Стаття 3. МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА
3.1. Метою діяльності Товариства є одержання прибутку, задоволення суспільних потреб в його проду 

^товарах), роботах, послугах та реалізація на підставі одержаного прибутку соціально-економічних інтересів учасн: 
Товариства.

3.2. Предметом діяльності Товариства є:
• будівництво споруд електропостачання та телекомунікацій;
• електромонтажні роботи;
• будівельно-монтажні роботи;
• будівництво доріг і автострад;
• Будівництво житлових і нежитлових будівель;
• спеціалізовані будівельні роботи;
• діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах;
• допоміжне обслуговування наземного транспорту;
• оптова торгівля деталями та приладдям для автотранспортних засобів;
• роздрібна торгівля деталями та приладдям для автотранспортних засобів;
• ДІЯЛЬНІСТЬ посередниківЩО спеціалізуються В торгівлі ІНШИМИ товарами;
• неспецїалїзована оптова торгівля;
• консультування з питань інформатизації;
• ремонт і технічне обслуговування терміналів самообслуговування;
• оптова торгівля іншим промисловим обладнанням;
• оптова торгівля іншими машинами й устаткуванням;
• наукові, науково-дослідницькі, дослідницько-конструкторські, проектно-вишукувальні роботи та послуги з мет 

втілення їх результатів у виробництво та створення технологічного устаткування, обладнання, інструменту 
оснащення;

• виробнича діяльність по випуску продукції промислового та господарчого призначення включаючи створе 
власних виробництв;

• виробництво продукції виробничо-технічного призначення та товарів народного споживання;
• розробка, виробництво, реалізація, монтаж та налагодження, ремонт та сервісне обслуговування технологічі 

устаткування, приборів та пристроїв виробничого та побутового призначення;
• розроблення, виробництво та реалізація технологічного устаткування, інструменту, різноманітних ві 

технологічного оснащення товарів народного споживання;
• оптова торгівля промисловим обладнанням;
• холодне оброблення штампуванням або вальцюванням (виробництво відкритих профілів послідов 

формуванням на прокатному стані або гнуттям за допомогою пресу плоских катаних елементів з сталі);
• інші операції з оброблення металів ( свердлування, скручування, рифлення, витравлювання, заточува 

зварювання, з'єднання та інші операції з оброблення металу);
• інші види оптової торгівлі;
• спеціалізований ремонт двигунів, генераторів і трансформаторів електричного струму;



• 5 їіробшщтво, реалізація виробів із металопластика, алюмінію (вікна, двері, фасади та інше);
• Еі'фобншггво, реалізація виробів із дерева ( вікна, двері, фасади та інше);
• реалізація послуг по різних видах оренди рухомого та нерухомого майна, та його купівлі-продажу;
• г̂ ?с:імно-інформаційна діяльність;
• створення інформаційних баз даних, надання інформаційних послуг;
• •: нсультаційні, інформаційні та маркетингові послуги;
• 'ослідження ринку та вивчення суспільної думки;
• =йгитовлення, розміщення аудіо-відео реклами;
• >гтгова. роздрібна, комісійна торгівля продовольчими, непродовольчими товарами;
• торговельно-посередницька діяльність;
• відкриття кафе, барів, ресторанів, виконання інших робіт та надання послуг в сфері громадського харчуван

торгівлі;
• зісзобництво ковбасних, хлібобулочних та кондитерських виробів, та інших продуктів харчування;
• транспортно-експедиційні послуги;
• інвестиційна діяльність, у тому числі пов'язана з залученням інвесторів по фінансуванню проектів розвитку;
• благо дійна та спонсорська діяльність;
• всотування, переробка, виробництво, заготівля, реалізація сільськогосподарської продукції;
• закупівля, виробництво і реалізація сільськогосподарської продукції і продуктів харчування у населення і юридич

осіб:
• зсвнішньоекономічна діяльність;
• готово-дослідницькі роботи спрямовані на раціональне використання та охорону навколишнього середовища;
• фінансове посередництво;
• фінансовий лізинг;
• інші види фінансового посередництва, не віднесені до інших угруповань;
• управління портфелями цінних паперів, що належать третім особам;
• > правління фінансовими ринками, портфелями цінних паперів;
• брокерські операції з цінними паперами;
• випуск і реєстрація цінних паперів; контроль та регулювання портфеля активів;
• брокерські операції з цінними паперами;
• випуск та реєстрація цінних паперів;
• діяльність, пов'язана з іноземною валютою;
• пакування кредитних білетів та розмінної монети;
• інші види допоміжної діяльності у сфері фінансів;
• консультації з питань комерційної діяльності та управління, у тому числі надання консультацій та практичної допом< 

підприємствам, установам та громадянам у таких сферах діяльності: зв'язку із суспільством; розроблення концеп 
б>лгалтерського обліку, програм обліку видатків, процедур контролю за виконанням кошторису; надаї 
консультацій та практичної допомоги підприємствам, установам та громадянам в плануванні, з організацій! 
шітань, забезпечення ефективності, контролю, інформації для управління тощо; надання консультацій з питі 
управління агрономам, економістам сільського господарства в сільськогосподарських підприємствах; арбітра) 
вирішення конфліктів між адміністрацією підприємства та найманими робітниками;

• дослідження ринку та вивчення суспільної думки;
• вивчення потенційних можливостей збуту товарів, їх попиту у споживачів з метою поліпшення збуту та розроблю 

нових видів продукції; сюди відноситься також статистичний аналіз результатів вивчення цих можливостей;
• вивчення суспільної думки щодо політичних, економічних та суспільних питань, а також статистичний ана 

результатів;
• діяльність у сфері бухгалтерського обліку;
• реєстрація комерційних операцій для підприємств, установ тощо;
• складання фінансових звітів, їх аналіз та підтвердження їх достовірності;
• секретарські послуги, послуги з перекладу та експедиторська робота, письмовий та усний переклад;
• отримання сплати за рахунками, оцінювання кредитоспроможності та надійності юридичних чи фізичних осіб;
• посередництво на ринку приміщень для комерційних підприємств, тобто організація продажу чи купівлі малих 

середніх приміщень для комерційних підприємств, включаючи медичні кабінети, юридичні контори тощо;
• послуги з експертизи;
• операції з нерухомістю, в тому числі посередницькі послуги під час купівлі, продажу, здавання в оренду 

оцінювання нерухомості виробничо-технічного, невиробничого призначення, земельних ділянок;
• оптова та роздрібна торгівля, посередництво у торгівлі;
• фінансовий лізинг;
• надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту;
• надання гарантій та поручительств;
• факторинг;
• усі види перевезень вантажним автомобільним транспортом:

с перевезення лісоматеріалів;



о перевезення великогабаритних вантажів; 
о рефрижераторні перевезення; 
о перевезення великовагових вантажів;
о перевезення непакованих вантажів (навалом або наливом), включаючи перевезення автоцистернами, у г 

збирання молока на фермах; 
о перевезення автомобілів;
о перевезення відходів і брухту без діяльності щодо їх збирання або утилізації;

• оренду вантажних автомобілів з водієм;
• вантажні перевезення транспортними засобами з використанням людської або тваринної сили;
• надання послуг водія без власного вантажного автотранспортного засобу;
• експедицію вантажів;
• організацію перевезень залізничним, автомобільним, водним або авіаційним транспортом;
• організацію групових або індивідуальних відправлень вантажів (у т.ч. вивіз і доставку вантажів, а також 

компонування партій);
• видачу й одержування транспортної документації та накладних;
• діяльність митних брокерів;
• діяльність суднових брокерів і агентів з фрахтування місць для авіаційних вантажних перевезень
• посередництво з фрахту вантажного місця на судні або в літаку;
• вантажно-розвантажувальні роботи, тимчасове пакування задля збереження вантажу під час транзитних

перевезень, перепакування, вибірковий контроль та зважування вантажу тощо;
• Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна
• Надання в оренду вантажних автомобілів
• інші види діяльності, які не заборонені діючим законодавством.

3.3. Види діяльності, що потребують спеціального дозволу (ліцензії), здійснюються при наявності таких дозві 
(ліцензій).

3.4. З метою забезпечення статутної діяльності Підприємство взаємодіє з органами державної влади та управлі 
ііійснює разом з ними спільні заходи, а також співпрацює з іншими відомствами та господарствами в Україні т;
юр доном.

Стаття 4. ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС ТОВАРИСТВА
4.1. Товариство є юридичною особою за законодавством України, має самостійний баланс, поточний, валютниі

інші рахунки в банківських установах, печатку та штампи зі своїм найменуванням, власний знак для товарів та пос
іншу атрибутику юридичної особи і здійснює свою діяльність відповідно до законодавства України та цього статуту.

4.2. Товариство набуває права юридичної особи з дня його державної реєстрації. Державна реєстр; 
ідійснюється за місцем знаходження Товариства у порядку, визначеному чинним законодавством.

4.3. Товариство для досягнення мети своєї статутної діяльності має право від свого імені укладати уг< 
:гендувати майно (приміщення, обладнання та інше), набувати майнові та особисті немайнові права, нести обов'я: 
бути позивачем і відповідачем у судах, в тому числі господарських і третейських судах.

4.4. Товариство у встановленому порядку приймає участь у зовнішньоекономічній діяльності.
4.5. Товариство є власником належного йому майна. Товариство володіє, використовує та розпоряджається се 

иайном відповідно до мети своєї діяльності та призначення майна.
4.6. Товариство має право створювати на території України та за її межами філії та представництва, а та 

дочірні підприємства відповідно до чинного законодавства України.
4.7. При виникненні в цьому статуті прогалин, які вимагають врегулювання, та (або) якщо відповідне положе 

законодавства відсутнє, чи є в недостатньому обсязі, учасники повинні прийти до узгодженого рішення шля 
переговорів.

Стаття 5. ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ ТОВАРИСТВА
5.1. Товариство самостійно здійснює зовнішньоекономічну діяльність згідно з чинним законодавством т 

напрямках, передбачених цим статутом.
5.2. Порядок використання виручки Товариства в іноземній валюті визначається валютним законодавст

України.
5.3. Товариство має право одержувати кредити від своїх зарубіжних партнерів. При цьому валюта зараховує! 

на баланс Товариства і використовується ним самостійно.
5.4. Товариство, здійснюючи зовнішньоекономічну діяльність, може відкривати за межами України < 

представництва та виробничі підрозділи, утримання яких здійснюється за кошти Товариства.

Стаття 6. МАЙНО, ФОНДИ ТОВАРИСТВА
6.1. Майно Товариства становлять основні та оборотні кошти, а також інші цінності, вартість я 

відображається в самостійному балансі Товариства.
6.2. Товариство є власником майна, що може виступати у таких формах:
6.2.1. Грошові та матеріальні вклади Учасників до Статутного капіталу;
6.2.2. Кошти і майно, які передані йому у власність Учасниками;
6.2.3. Продукція, вироблена Товариством в результаті господарської діяльності;



6.2.4. Доходи, одержані від господарської діяльності Товариства;
6.2.5. Доходи від цінних паперів;
6.2.6. Кредити банків та інших кредиторів;
6.2.7. Придбане майно іншого підприємства, організації;
6.2.8. Безоплатні або благодійні внески, пожертвування підприємств, організацій і громадян;
6.2.9. Інше майно, набуте на підставах не заборонених законом.
6.3. Ризик випадкової загибелі чи пошкодження майна, що є власністю Товариства, або передане й о іу  

користування, несе Товариство, якщо інше не передбачено договором про передачу майна Товариству.
6.4. Товариство на підставі відповідного рішення Загальних зборів Учасників може створювати наступні фоі 

Резервний фонд; Фонд розвитку; Фонд оплати праці; Фонд матеріального заохочення; Фонд амортизаційних відрахуі 
і г л  відновлення устаткування Товариства; Інші фонди, передбачені законодавством України.

6.5. Призначення, розмір, джерела, порядок створення та порядок використання фондів Товариства визначає 
Учасниками Товариства. Кошти фондів знаходяться у повному розпорядженні Товариства.

6.6. Відрахування до резервного фонду здійснюється в розмірі 5 % від суми чистого прибутку Товариства.

Стаття 7. СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ ТОВАРИСТВА
7.1. Для забезпечення діяльності Товариства створюється Статутний капітал, який складається з номіналі 

вартості часток Учасників Товариства, виражених у національній валюті України. Кожен Учасник Товариства пови 
повністю внести свій вклад протягом одного року з дати державної реєстрації Товариства.

7.2. В рахунок свого вкладу до Статутного капіталу Товариства Учасники можуть вносити будинки, спор; 
голаднання, автомобілі та інше рухоме та нерухоме майно та матеріальні цінності, цінні папери, грошові кошти в грив 
. в іноземній валюті, права користування землею, водою та іншими природними ресурсами, майном, а також інші майї 
права (в тому числі на інтелектуальну власність). Вартість вкладу кожного Учасника Товариства повинна бути не меі 
номінальної вартості його частки.

7.3. Розмір частки Учасника Товариства у Статутному капіталі Товариства додатково визначається у відсоті 
Розмір частки Учасника Товариства у відсотках повинен відповідати співвідношенню номінальної вартості його часткі 
Статутного капіталу Товариства.

7.4. Товариство не може надавати позику для оплати вкладу Учасника або поруку за позиками, кредита
наданими третьою особою для оплати його вкладу.

7.5. Вклад у негрошовій формі повинен мати грошову оцінку, що затверджується одностайним рішенням Загальї
зборів Учасників, у яких взяли участь всі Учасники Товариства.

7.6. Якщо Учасник прострочив внесення вкладу чи його частини, виконавчий орган Товариства, або інші Учасні 
мають надіслати йому письмове попередження про прострочення. Попередження має містити інформацію про невнесеї 
:зоєчасно вклад чи його частину та додатковий строк, наданий для погашення заборгованості. Додатковий строк, надаї 
х.тя погашення заборгованості, не може перевищувати ЗО днів.

7.7. Якщо Учасник Товариства не вніс вклад для погашення заборгованості протягом наданого додаткового стрс 
повинні бути скликані Загальні збори Учасників, які можуть прийняти одне з таких рішень:

1) про виключення Учасника Товариства, який має заборгованість із внесення вкладу;
2) про зменшення Статутного капіталу Товариства на розмір неоплаченої частини частки Учасника Товариства;
3) про перерозподіл неоплаченої частки (частини частки) між іншими Учасниками Товариства без зміни розм 

Статутного капіталу Товариства та сплату такої заборгованості відповідними Учасниками;
4) про припинення Товариства.
Голоси, що припадають на частку Учасника, який має заборгованість перед Товариством, не враховуються г 

визначенні результатів голосування для прийняття відповідного рішення.
7.8. Збільшення Статутного капіталу Товариства допускається лише після внесення всіма Учасника 

. овариства своїх вкладів у повному обсязі. Збільшення Статутного капіталу Товариства, яке володіє часткою у власно 
Статутному капіталі, не допускається.

7.9. Учасники Товариства можуть збільшити Статутний капітал Товариства без додаткових вкладів за рахуг 
-ерозподіленого прибутку Товариства. У разі збільшення Статутного капіталу за рахунок нерозподіленого прибут 
Товариства без залучення додаткових вкладів склад Учасників Товариства та співвідношення розмірів їхніх часто* 
Статутному капіталі не змінюються.

7.10. Учасники Товариства можуть збільшити Статутний капітал товариства за рахунок додаткових вкла, 
Учасників та/або третіх осіб за рішенням Загальних зборів Учасників. Кожний Учасник має право зробити додатков 
вклад у межах суми збільшення Статутного капіталу пропорційно до його частки у Статутному капіталі.

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

Додаткові вклади можуть вноситися у негрошовій формі. У такому разі рішенням Загальних зборів Учасниі 
визначаються Учасники Товариства та/або треті особи, які вносять майно, та його грошова оцінка. Учасники Товарист 
можуть вносити додаткові вклади протягом строку, встановленого рішенням Загальних зборів Учасників, але не більї 
ніж протягом шести місяців з дня прийняття рішення про залучення додаткових вкладів.

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

1) затвердження результатів внесення додаткових вкладів Учасниками Товариства та/або третіми особами;



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

3) затвердження збільшеного розміру Статутного капіталу Товариства.
7.11. Товариство має право зменшити свій Статутний капітал. У разі зменшення номінальної вартості часток 

Учасників Товариства співвідношення номінальної вартості їхніх часток повинно зберігатися незмінним. Після прийн 
рішення про зменшення Статутного капіталу Товариства, виконавчий орган протягом 10 днів має письмово повідоі\ 
кожного кредитора, вимоги якого до Товариства не забезпечені заставою, гарантією чи порукою, про таке рішення.

Кредитори протягом 30 днів після отримання повідомлення можуть звернутися до Товариства з письмс 
вимогою про здійснення протягом 30 днів одного з таких заходів за вибором Товариства:

1) забезпечення виконання зобов’язань шляхом укладення договору забезпечення;
2) дострокове припинення або виконання зобов’язань перед кредитором;
3) укладення іншого договору з кредитором.
У разі невиконання Товариством зазначеної вимоги у встановлений строк кредитори мають право вимага 

судовому порядку дострокового припинення або виконання зобов’язань товариством.
Якщо кредитор не звернувся до Товариства з письмовою вимогою у тридцятиденний строк, вважається, що ві 

вимагає від Товариства вчинення додаткових дій щодо виконання зобов’язань перед ним.
Учасник Товариства має переважне право на придбання частки (частини частки) іншого Учасника Товариства 

відчужується третій особі.

Стаття 8. РОЗПОДІЛ ТА ОБЛІК ПРИБУТКУ, ЗБИТКІВ
8.1. Прибуток Товариства утворюється з надходжень від господарської діяльності після покриття матеріальні' 

прирівняних до них витрат та витрат на оплату праці.
8.2. З балансового прибутку Товариства сплачуються проценти по кредитах банків та по облігаціях, а тг 

вносяться передбачені законодавством України податки, збори та інші обов'язкові платежі.
8.3. Чистий прибуток, одержаний після внесення сплати вищезазначених обов'язкових платежів, залишаєть 

повному розпорядженні Товариства, яке відповідно до статутних документів визначає напрями його використання.
8.4. Чистий прибуток після відрахування сум, спрямованих на створення та поповнення фондів Товариств 

інші цілі, за рішенням Учасників, розподіляється між ними (виплата дивідендів).
8.5. Виплата дивідендів здійснюється за рахунок чистого прибутку Товариства особам, які були Учасниі 

Товариства на день прийняття рішення про виплату дивідендів, пропорційно до розміру їхніх часток.
8.6. Товариство виплачує дивіденди грошовими коштами, якщо інше не встановлено одностайним рішег 

Загальних зборів Учасників, у яких взяли участь всі Учасники Товариства. Дивіденди можуть виплачуватися за будь-) 
період, що є кратним кварталу. Виплата дивідендів здійснюється у строк, що не перевищує шість місяців з дня прийн 
рішення про їх виплату, якщо інший строк не встановлений рішенням Загальних зборів Учасників.

8.7. Посадові особи Товариства, винні у введенні в оману Учасників Товариства щодо його фінансового сі 
зокрема шляхом подання (включення) недостовірної інформації до документів Товариства, що призвело до здійсн* 
неправомірних виплат, несуть разом з Учасниками солідарну відповідальність за зобов’язанням щодо повернення ви 
Товариству.

8.8. Товариство не має права приймати рішення про виплату дивідендів або виплачувати дивіденди, якщо:
- Товариство не здійснило розрахунків з Учасниками Товариства у зв’язку із припиненням їх участі у Товаре 

або з правонаступниками Учасників Товариства;
- майна Товариства недостатньо для задоволення вимог кредиторів за зобов’язаннями, строк виконання і 

настав, або буде недостатньо внаслідок прийняття рішення про виплату дивідендів чи здійснення виплати.
8.9. Товариство не має права виплачувати дивіденди Учаснику, який повністю або частково не вніс свій вклад.

Стаття 9. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВА
9.1. Вищим органом Товариства є Загальні збори Учасників.
9.2. Виконавчим органом Товариства є Директор Товариства.
9.3. Загальні збори Учасників скликаються у випадках, передбачених діючим законодавством України, 

Статутом, а також з ініціативи виконавчого органу Товариства та/або на вимогу Учасника або Учасників Товариства 
на день подання вимоги в сукупності володіють десятьма або більше відсотками Статутного капіталу Товариства.

9.4. Виконавчий орган (або Учасники Товариства) скликає Загальні збори Учасників шляхом надсиш 
поштового повідомлення з описом вкладення або за допомогою електронного або телефонного зв’язку про це кожь 
Учаснику Товариства не менше ніж за 10 днів до запланованої дати проведення Загальних зборів Учасники 
повідомленні про Загальні збори Учасників зазначаються дата, час, місце проведення, порядок денний. Якщо до пор: 
денного включено питання про внесення змін до Статуту Товариства, до повідомлення додається проект запропоновг 
змін.

9.5. Річні загальні збори учасників скликаються протягом шести місяців наступного за звітним року, якщо інш 
встановлено законом. До порядку денного річних загальних зборів учасників обов’язково вносяться питання про розп 
чистого прибутку товариства, про виплату дивідендів та їх розмір.

9.6. Якщо вартість чистих активів Товариства знизилася більш як на 50 відсотків порівняно з цим показні 
станом на кінець попереднього року, виконавчий орган Товариства скликає Загальні збори Учасників, які мають відбу 
протягом 60 днів з дня такого зниження. До порядку денного таких Загальних зборів Учасників включаються питання 
заходи, які мають бути вжиті для покращення фінансового стану Товариства, про зменшення Статутного капг 
Товариства або про ліквідацію Товариства.



9.7. У разі порушення обов’язку, зазначеного в п.9.6. цього Статуту, та визнання Товариства банкрута 
закінчення трирічного строку з дня зниження вартості чистих активів Товариства, виконавчий орган несе відповідаль 
за зобов’язаннями Товариства. Якщо виконавчий орган доведе, що не знав і не мав знати про таке зниження вар 
чистих активів Товариства або вжив всі необхідні заходи для скликання Загальних зборів Учасників у зв’язі 
зниженням вартості чистих активів Товариства, то він звільняється від відповідальності за порушення цього обов’язю

9.8. Вимога про скликання Загальних зборів Учасників подається виконавчому органу Товариства в письл 
формі із зазначенням запропонованого порядку денного. У разі скликання Загальних зборів Учасників з ініціа 
Учасників Товариства така вимога повинна містити інформацію про розмір часток у Статутному капіталі Товаристві 
належать таким Учасникам.

9.9. Виконавчий орган Товариства повідомляє про відмову в скликанні Загальних зборів Учасникам, які вимг 
скликання таких зборів, письмово із зазначенням причин відмови протягом п’яти днів з дати отримання вимоги від т 
Учасників Товариства.

9.10. Виконавчий орган Товариства зобов’язаний вчинити всі необхідні дії для скликання Загальних з( 
Учасників у строк, що не перевищує 10 днів з дня отримання вимоги про проведення таких зборів.

9.11. У разі якщо протягом 10 днів з дня, коли Товариство отримало чи мало отримати вимогу про склик 
Загальних зборів, Учасники не отримали повідомлення про скликання Загальних зборів Учасників, особи, які ініцію 
їх проведення, можуть скликати Загальні збори Учасників самостійно. У такому випадку обов’язки щодо скликаш 
підготовки проведення Загальних зборів Учасників, покладаються на Учасників Товариства, які ініціювали Загальні з 
Учасників.

9.12. Загальні збори Учасників можуть прийняти рішення з будь-якого питання без дотримання ві 
встановлених діючим законавством України та цим Статутом щодо порядку скликання Загальних зборів Учасник 
щодо повідомлень, якщо в таких Загальних зборах Учасників взяли участь всі Учасники Товариства та всі вони на 
згоду на розгляд таких питань.

Стаття 10. ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ УЧАСНИКІВ ТОВАРИСТВА
10.1. Вищим органом Товариства є Загальні збори Учасників, які складаються з Учасників Товариства 

призначених ними представників.
10.2. Представники Учасника діють на підставі довіреності, виданої відповідним Учасником і засвідче? 

встановленому законодавством порядку. Представники можуть бути постійними чи призначеними на визначений сі 
Учасник вправі у будь-який час замінити свого представника у Загальних зборах учасників Товариства, повідомивши 
це інших Учасників.

10.3. Загальні збори Учасників передбачають спільну присутність Учасників Товариства в одному місці 
обговорення питань порядку денного або можуть проводитися у режимі відеоконференції, що дозволяє бачити та 
всіх Учасників Загальних зборів учасників одночасно. Загальні збори Учасників обирають з числа Учасників Товарг 
Голову Загальних зборів Учасників.

10.4. Загальні збори Учасників приймають рішення на своїх засіданнях шляхом відкритого голосуванн 
оформлюють їх протоколами. Протокол підписує Голова Загальних зборів Учасників або інша уповноважена збо] 
особа. Кожен Учасник Товариства, який взяв участь у Загальних зборах Учасників, може підписати протокол.

10.6. Учасники Товариства мають кількість голосів, пропорційну розміру їх часток у Статутному капіталі.
10.7. Рішення Загальних зборів Учасників можуть бути прийняті методом заочного голосування та письмо 

опитування. У цьому разі проект рішення або питання для голосування надсилається Учасникам, які повинні у письм 
формі сповістити щодо нього свою думку. Протягом 10 днів з моменту одержання повідомлення від останнього Учас 
голосування всі вони повинні бути проінформовані Головою Загальних зборів про прийняте рішення. Шляхом опитув; 
не можуть прийматися рішення про: обрання та припинення повноважень виконавчого органу Товариства; внесення 
до статуту Товариства, прийняття рішення про здійснення діяльності Товариством на підставі модельного статуту; злі 
приєднання, поділ, виділення або перетворення Товариства, затвердження Статутів правонаступників; ліквід; 
товариства; визначення розміру Статутного капіталу та розмірів часток Учасників Товариства у випадках, передбач* 
цим Законом; виключення Учасника з Товариства.

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

До Товариства з одним Учасником не застосовуються положення статей 32-36 Закону України "Про товарисі 
обмеженою та додатковою відповідальністю", а інші положення цього Закону застосовуються з урахуванням поло) 
частини першої статті 37 цього Закону.

10.9. Загальні збори Учасників правомочні приймати рішення з будь-яких питань діяльності Товариства.
10.10. До компетенції Загальних зборів Учасників належать наступні питання:

а) визначення основних напрямів діяльності Товариства, затвердження його планів та звітів про їх виконання;
б) внесення змін до статуту, у тому числі зміна розміру його статутного капіталу, прийняття рішення 

здійснення діяльності Товариством на підставі модельного статуту;
в) зміна розміру статутного капіталу;
г) затвердження грошової оцінки негрошового вкладу Учасника;
д) перерозподіл часток між Учасниками Товариства;
е) обрання та припинення повноважень наглядової ради товариства або окремих членів наглядової р 

встановлення розміру винагороди членам наглядової ради товариства;



є) обрання та призначення на посаду, звільнення з посади Директора Товариства; встановлення розміру винагс 
членам виконавчого органу товариства

ж) визначення форм контролю та нагляду за діяльністю виконавчого органу товариства, створення та визна* 
повноважень відповідних контрольних органів;

з) створення інших органів Товариства, визначення порядку їх діяльності;
и) прийняття рішення про придбання товариством частки (частини частки) учасника;
і) затвердження результатів діяльності товариства за рік або інший період;
ї) розподіл чистого прибутку та збитків Товариства, строків порядку виплати частки прибутку і дивіде 

визначення порядку покриття збитків, визначення режиму створення та використання фондів Товариства;
к) прийняття рішень про виділ, злиття, поділ, приєднання, ліквідацію та перетворення Товариства, обрання коіу  

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

л) створення, реорганізація та ліквідація дочірніх підприємств, філій та представництв, затвердження їх статуї 
положень;

м) винесення рішень про притягнення до майнової відповідальності посадових осіб органів управління Товари 
н) виключення Учасника із Товариства;
о) надання згоди на вчинення значного правочину, якщо вартість майна, робіт або послуг, що є предметом т<. 

правочину, перевищує 50 відсотків вартості чистих активів Товариства станом на кінець попереднього кварталу.
Питання, вирішення яких віднесені законом до компетенції вищого органу Товариства, не можуть бути віднесе 

компетенції інших органів Товариства.
10.11. Рішення з питань, передбачених підпунктами “б”, “в”, “к” пункту 10.10. приймаються трьома чвер 

голосів усіх учасників товариства, які мають право голосу з відповідних питань.
10.11. Рішення, прийняті з питань, зазначених в підпунктах “г”, “д”, “з”, “и”, пункту 10.10. приймак 

одностайно всіма Учасниками Товариства, які мають право голосу з відповідних питань. Рішення загальних з і  
учасників з усіх інших питань приймаються більшістю голосів усіх учасників товариства, які мають право голе 
відповідних питань.

10.12. Рішення, прийняті з порушенням чинного законодавства чи цього статуту, можуть бути оскарже 
судовому порядку.

10.13. Питання, не віднесені до виключної компетенції Загальних зборів Учасників, вирішуються виконаї 
органом Товариства. Загальні збори Учасників Товариства можуть винести рішення про передачу частини повновая 
що належать їм, до компетенції виконавчого органу Товариства.

Стаття 11. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ УЧАСНИКІВ ТОВАРИСТВА
11.1. Права Учасників Товариства 
Учасники Товариства мають право:
а) брати участь в управлінні справами Товариства в порядку, визначеному в статутом, за винятком випа  ̂

передбачених законодавством, вносити пропозиції на розгляд органів управління Товариством;
б) брати участь у розподілі прибутку Товариства та одержувати його частку (дивіденди). Право на отрим< 

частини прибутку (дивідендів) пропорційно частці кожного з Учасників мають особи, які є Учасниками Товариств 
початок строку виплати дивідендів;

в) вийти в установленому порядку з Товариства;
г) одержувати інформацію про діяльність Товариства. На вимогу Учасника Товариство зобов'язане надавати й 

для ознайомлення річні баланси, звіти товариства про його діяльність, протоколи зборів;
д) без згоди інших Учасників у випадках, передбачених Законом, здійснити відчуження часток у Статути 

капіталі Товариства, цінних паперів, що засвідчують участь у Товаристві, в порядку, встановленому законодавством
е) інші права, передбачені статутом Товариства та чинним законодавством.
11.2. Обов'язки Учасників Товариства:
Учасники Товариства зобов'язані:
а) додержуватись вимог статуту Товариства і виконувати рішення Загальних зборів Учасників та інших орг 

управління Товариства;
б) виконувати свої зобов'язання перед Товариством, в тому числі і пов'язані з майновою участю, а також внос 

вклади у розмірі, порядку та засобами, передбаченими статутом Товариства;
в) не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства;
г) нести інші обов’язки, якщо це передбачено законодавством України та установчими документами.

Стаття 12. ВИХІД УЧАСНИКА З ТОВАРИСТВА
12.1. Будь-хто з Учасників в будь-який момент має право в односторонньому порядку відмовитись від учас 

Товаристві. Учасник Товариства, частка якого у Статутному капіталі Товариства становить менше 50 відсотків, м 
вийти з Товариства у будь-який час без згоди інших Учасників. Учасник Товариства, частка якого у Статутному капі' 
Товариства становить 50 або більше відсотків, може вийти з Товариства за згодою інших Учасників. Рішення ш 
надання згоди інших Учасників на вихід Учасника з Товариства, (так само і надання згоди інших Учасників на ві 
Учасника з Товариства), може бути прийнято (надано) в той же самий день, в який було здійснено подання Учасни 
заяви про свій вихід з Товариства і в строк, що не перевищує одного місяця з дня подання Учасником заяви про свій в і  
з Товариства. Учасник вважається таким, що вийшов з Товариства, з дня державної реєстрації його виходу.



12.2. Товариство виплачує Учаснику, який вийшов з Товариства, вартість його частки або передає м 
пропорційно до розміру оплаченої частини частки такого Учасника. Вартість частки Учасника визначається 
день, що передував дню подання Учасником відповідної заяви у порядку, передбаченому Законом України "Пр( 
реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань". Вартість частки 
визначається виходячи з ринкової вартості сукупності всіх часток учасників товариства пропорційно до розм 
такого учасника. Виплата проводиться після затвердження звіту за рік, в якому він вийшов з Товариства, і в с: 
місяців з дня виходу.

12.3. Учаснику, який вибув, виплачується належна йому частина прибутку, одержаного Товариством у да 
до моменту його виходу.

12.4. Майно, передане Учасником Товариству тільки в користування, повертається в натуральній с 
винагороди.

12.5. До відносин щодо наслідків прийняття Загальними зборами Учасників рішення про виключення У 
Товариства, а також до відносин щодо виходу з Товариства спадкоємця чи правонаступника Учасника застос 
положення частин восьмої - одинадцятої статті 24 Закону України “Про товариства з обмеженою та до, 
відповідальністю”. Не пізніше ЗО днів з дня прийняття Загальними зборами Учасників такого рішення То 
зобов’язане повідомити колишньому Учаснику (його спадкоємцю, правонаступнику) вартість його частки, 
частки визначається станом на день, що передував дню прийняття Загальними зборами Учасників ріше 
виключення Учасника з Товариства.

Стаття 13. ВХІД (ВСТУП) УЧАСНИКА ДО ТОВАРИСТВА
13.1 Третя особа може вступити до Товариства у порядку, визначеному законодавством та цим стат 

наступних підстав:
1) у разі внесення такою особою додаткових вкладів до статутного капіталу Товариства при збільшенні ста 

капіталу за рішенням загальних зборів учасників;
2) у разі придбання такою особою у учасника Товариства частки (частини частки) статутного капіталу Тов 

оплатно або безоплатно на підставі договору та відповідного акту приймання-передачі частки (частини ча( 
статутному капіталі;

3) у разі подання заяви про вступ до Товариства спадкоємців померлого (оголошеного судом безвісно відсуті 
померлим) учасника Товариства - фізичної особи чи правонаступників учасника Товариства - юридичної осо( 
припинилася.

13.2. До особи, яка вступила до Товариства, здійснюється одночасний перехід прав та обов’язків уч 
Товариства. Особа, яка вступила до Товариства, вважається учасником Товариства з моменту державної реє< 
відповідних змін до відомостей про юридичну особу.

13.3. У разі смерті, оголошення судом безвісно відсутнім або померлим учасника - фізичної особи чи припи 
учасника - юридичної особи, спадкоємці (правонаступники) такого учасника можуть вступити до Товариства за з 
інших учасників Товариства. В такому разі ними подається заява про вступ до Товариства справжність підпису на 
засвідчується нотаріально. Разом з таким документом подається доказ набуття права на спадщину або 
правонаступництва (оригінал документа або його копія, вірність якої засвідчена нотаріально або тим, хто 
документ).

Стаття 14. ПЕРЕХІД ЧАСТКИ (її ЧАСТИНИ) УЧАСНИКА У СТАТУТНОМУ КАПІТАЛІ
14.1. Учасник має право без згоди решти Учасників Товариства поступитися своєю часткою, (або її части 

одному чи кільком Учасникам Товариства або третім особам. Учасник Товариства має право відчужити свою ч і 
(частину частки) у Статутному капіталі лише в тій частині, в якій вона є оплаченою.

14.2. Учасники Товариства не мають переважного права на придбання частки (її частини) Учасника Товариства
14.3. При передачі частки (її частини) третій особі відбувається одночасний перехід до неї всіх прав та обов'я 

що належали Учаснику, який поступився нею повністю або частково.
14.4. У разі смерті або припинення Учасника Товариства його частка переходить до його спадкоємця 

правонаступника без згоди інших Учасників Товариства.
14.5. Товариство має право придбавати частки у власному Статутному капіталі без його зменшення на розмір т 

частки лише за умови, що на день такого придбання Товариство сформує резервний капітал у розмірі ціни придба 
викупленої частки, який не може використовуватися для здійснення виплат на користь Учасників такого Товариства.

14.6. Відплатний договір про набуття Товариством частки у власному Статутному капіталі укладається лиіш 
одностайним рішенням Загальних зборів Учасників, у яких взяли участь всі Учасники Товариства.

14.7. Частки, що належать Товариству, не враховуються при визначенні результатів голосування на Загальї 
зборах Учасників при розподілі прибутку Товариства, а також при розподілі майна Твариства у разі його ліквідації.

14.8. У разі придбання частки (частини частки) Учасника самим Товариством без зменшення Статутного капіта 
Товариства воно зобов’язане здійснити відчуження такої частки відплатно не пізніше ніж через один рік з дня придбаь 
частки (частини частки).

Стаття 15. ДИРЕКТОР
15.1. Виконавчим органом Товариства є Директор.

На посаду Директора може бути обрана також особа, яка не є Учасником Товариства.



15.2. Директор Товариства є посадовою особою Товариства, підзвітний Загальним зборам Учасни] 
виконання їх рішень. Директор вправі приймати рішення з будь-якого питання діяльності Товариства, 
належать до виключної компетенції Загальних зборів учасників.

15.3. Директор:
15.3.1.Керує оперативною діяльністю Товариства, включаючи вирішення питань, пов’язаних : 

договорів (контрактів);
15.3.2 Без довіреності діє від імені Товариства, представляє його в установах, на підприємствах і в орі 

Україні, так і за кордоном;
15.3.3. У відповідності до чинного законодавства та цього статуту розпоряджається майном Товарі 

будь-які угоди та інші юридичні акти без довіреності, відкриває та закриває у банках поточні та інші рахуні 
визначає склад та обсяг відомостей, що є комерційною таємницею, та порядок їх захисту.

15.3.4. Директор наділяється правом розпоряджатися банківськими та іншими рахунками Товари« 
першого підпису на розрахункових та інших документах.

15.3.5. У встановленому порядку приймає на роботу і звільняє з роботи інших посадових о 
Товариства; вирішує питання стимулювання праці; видає накази та розпорядження, обов’язкові для персона: 
видає довіреності; затверджує структуру, штати, кошторис витрат; організовує виконання рішень Зап 
учасників; затверджує баланс Товариства та виконує інші функції, що випливають з статутних завдань Товар

15.4. Директор може передавати свої повноваження (частину повноважень) іншим посадовим особам 
визначений ним термін. Якщо Товариство тимчасово припиняє вести фінансово-господарську діяльністі 
Товариства може виконувати функції керівника (Директора) Товариства без отримання заробітної плати.

15.5. Директор Товариства несе відповідальність перед Товариством за збитки, заподіяні Товариству 
діями або бездіяльністю та звільняється від відповідальності, якщо доведе, що шкоду заподіяно не з його вш

15.6. Директор Товариства не може без згоди Загальних зборів Учасників: здійснювати господарську 
фізична особа - підприємець у сфері діяльності Товариства; бути Учасником повного товариства або повн 
командитного товариства, що здійснює діяльність у сфері діяльності Товариства; бути членом виконавчо 
наглядової ради іншого суб’єкта господарювання, що здійснює діяльність у сфері діяльності Товариства. П 
обов’язків є підставою для звільнення такої особи з посади Директора без виплати компенсації.

Стаття 16. ЗБЕРІГАННЯ ДОКУМЕНТІВ ТОВАРИСТВА
16.1. Товариство зобов’язано зберігати такі документи:

- протокол зборів Засновників Товариства (рішення одноосібного Засновника), протоколи Зап 
Учасників;

- Статут Товариства та зміни до Статуту;
- документи Товариства, що регулюють діяльність органів Товариства, та зміни до них;
- положення про філії (представництва) Товариства у разі їх створення (відкриття);
- накази і розпорядження виконавчого органу Товариства;
- аудиторські висновки та результати надання інших аудиторських послуг;
- документи бухгалтерського обліку, річну фінансову звітність, документи звітності, що подаються 

державним органам;
- інші документи, передбачені законодавством, Статутом Товариства, рішеннями Загальних зборів 

виконавчого органу Товариства;
- документи, що підтверджують права Товариства на майно;
16.2. Відповідальність за зберігання документів Товариства покладається на виконавчий орган Тов 

головного бухгалтера (у разі призначення) - щодо документів бухгалтерського обліку та фінансової звітнос 
підлягають зберіганню протягом усього строку діяльності Товариства, крім документів бухгалтерського ( 
зберігання яких визначаються відповідно до законодавства.

16.3. Товариство забезпечує кожному Учаснику (його представнику) доступ до документів, яі 
зберіганню. Протягом 10 днів з дня надходження письмової вимоги Учасника Товариства виконавчий орг 
зобов’язаний надати такому Учаснику копії відповідних документів. За підготовку копій документів Тов 
встановлювати плату, розмір якої не може перевищувати розмір витрат на виготовлення копій докумен 
пов’язаних з пересиланням документів поштою.

Стаття 17. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА
17.1. Товариство припиняється внаслідок передання всього свого майна, всіх прав та обов 

господарським товариствам - правонаступникам шляхом злиття, приєднання, поділу, перетворення абс 
ліквідації.

17.2. Добровільне припинення Товариства здійснюється за рішенням Загальних зборів Учасників > 
дотриманням вимог, встановлених законодавством. Інші підстави та порядок припинення Товариства всг 
законом.

17.3. Якщо серед правопопередників Товариства є акціонерне товариство, акціонерами якого є ос 
акції яких обліковуються в депозитарній системі України на рахунках у цінних паперах, відкритих . 
установою на підставі договору з таким акціонерним товариством, реорганізація такого Товариства не де 
рішення про реорганізацію є недійсним.
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17.4. При реорганізації Товариства вся сукупність прав та обов'язків Товариства переходить до його 
правонаступників. Реорганізація (злиття, приєднання, поділ, перетворення) Товариства здійснюється у відповідності до 
статей 49-55 Закону України “Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю”.

17.5. Ліквідація та реорганізація здійснюється за рішенням Загальних зборів Учасників або за рішенням суду.
17.6. Товариство може бути ліквідоване за рішенням Загальних зборів його Учасників, а також за рішенням суду -  

у випадках, встановлених законом.
17.7. Ліквідація Товариства проводиться призначеною Загальними зборами ліквідаційною комісією, а у разі 

ліквідаії Товариства за рішенням суду -  ліквідаційною комісією, що призначається судом. З моменту призначення 
ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження щодо керівництва справами Товариства. Ліквідаційна комісія 
зобов'язані протягом трьох робочих днів з дати прийняття рішення про припинення письмово повідомити орган, що 
здійснює державну реєстрацію та згідно ст. 111 ЦК України здійснює ліквідаційну процедуру Товариства, а саме визначає 
термін подачі кредиторами своїх претензій, який не може бути менше 2 місяців з моменту оприлюднення рішення про 
ліквідацію, оцінює наявне майно Товариства, виявляє його дебіторів і кредиторів, розраховується з ними, приймає міри 
щодо сплачування боргів Товариства третім особам, а також його Учасникам, складає ліквідаційний баланс і подає його 
для затвердження Загальним зборам Учасників. Ліквідаційна комісія несе відповідальність за збитки заподіяні 
Товариству, його Учасникам, а також третім особам відповідно до законодавства України.

1678. Наявні грошові кошти Товариства, включаючи виручку від розпродажу його майна після розрахунків з 
бюджетом, кредиторами, по оплаті праці працівників Товариства, розподіляються поміж Учасниками Товариства 
пропорційно часткам у Статутному капіталі.

17.9. У разі визнання Товариства банкрутом порядок утворення і роботи ліквідаційної комісії, а також умови 
ліквідації Товариства визначаються Законом України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його 
банкрутом".

17.10. Ліквідація Товариства вважається завершеною, а Товариство таким, що припинило свою діяльність, з 
моменту внесення запису про це до державного реєстру.

Стаття 18. ЗМІНИ ТА ДОПОВНЕННЯ ДО СТАТУТУ ТОВАРИСТВА
18.1. Зміни до статуту Товариства підписуються Учасниками Товариства, які голосували за рішення про внесення 

таких змін, або особою, уповноваженою на це органом, який прийняв таке рішення. Справжність підписів Учасників або 
уповноваженої особи засвідчується нотаріально.

18.2. Зміни та доповнення до статуту Товариства вносяться рішенням Загальних зборів Учасників у порядку, 
визначеному чинним законодавством України.

ПІДПИС УЧАСНИКА:
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_______________________ Сломчинський Євген Олегович
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Місто Харків, Україна. Двадцять шосте грудня дві тисячі вісімнадцятого року.
Я, Назарова О.С., приватний нотаріус Харківського міського нотаріального округу 

Харківської області засвідчую справжність підпису Сломчинського Євгена Олеговича, який 
зроблено у моїй присутності.

Особу Сломчинського Євгена Олеговича, який підписав документ, встановлено, його

В сього про ш и то , п ро нум еров ано  

і скр іп лено  печаткою  .


