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l. зАгАJI b}l l tloJloжEH ltrl
1.1. 1.1. товдриство з оБмЕжЕноlо вlдtlовlдАJlьtllс,гю "ФlнА}tсовА комtlА}iIя

,,€вропоштА'', створене на пiдставi рiшення Загальних зборiв засновникiв 1'овариства та чинного законодавстtsа

УкраТни, здiйснюе свою дiяльНiсть у вiдпоВiдностi до ЦивiльнОго та ГоспоДарського кодексiв УкраТни, Закону YKpaIHtt

<про товариства з обмеженою та додатковою вiдповiдальнiстю>, Закону Укратни кпро фiнансовi послуги та державне

рaфпr"u""' ринкiв фiнансових послуг", iнших законодавчих aKTiB, а також цього Статуту з метою здiйснення

господарськот дiяльностi.
Учасник Товариства - ПРИВАТНЕ ПIДПРИ€МСТВО "JIК-КАПIТАЛ" ,

1.2. Товариство е юридичною особою за законодавством УкраТни та набува€ права юридичноТ особи з часу

його державноТ peecTpauiT.
l.З. Товариство мае право вiл свого iMeHi укладати договори, набувати майновi та особистi немайновi права,

бути позивачем i вiдповiдачем в господарському сулi, судах загальнот юрисликuiт, третейському сулi, самостiйно

здiйснювати експортнi та iмпортнi операчii, необхiднi для його господарськоТ дiяльностi.
1.4. Товариство ма€ самостiйниЙ баланс, власнi ocHoBHi i оборотнi засоби, поточнi та валютнi рахунки в

банкiвських установах, круглу печатку 1'овариства зi свотм найменуванням ,га iдентифiкаLtiйним колом. iншi печатки,

кутовий та iншi штампи зi своiм найменуванням та iдентифiкаuiйним Ko/loM. знак лля ToBapiB i послуг.

1.5. Товариство може створювати фiлiТ i прелставництва на територiТ УкраТни, а також на територiТ iнших краТн.

прелставничтватафiлiтнесюридичними особами. дiють вiд iMeHi l-оварtrстванапiдставi ГIо-rtоженьпроних.

1.6. Статут Товариства розроблено у вiлповiлностi до Закону УкраТни KIlpo товариства з обмеЖеною та

додатковою вiдповiдальнiстю>, Щивiльного кодексу УкраТни, Госполарського кодексу Украiни та iнших HopMaT1,1BHo-

правових aKTiB, прийнятих вiдповiдно до цих законодавчих aKTiB, чинних на територiТ УкраТни, iнiцiативи Учасника.

1.7. Товариство ма€ право найму робочоТ сили, його трудова дiяльнiсть здiйснюсться на ocHoBi уклаllениХ
трудових договорiв (KoHTpaKTiB), а також за угодами цивiльно - правового характеру.

1.8. Товариство несе вiдповiдальнiсть за своТми зобов'язаннями BciM належним йому майном.

1.9. Товариство не вiдповiдас по зобов'язаннях держави, як i держава не вiдповiдас по зобов'язаннях

Товариства.
1.10. Товариство не вiдповiдае за зобов'язаннями своТх Учасникiв.
1. l l.Найменування Товариства:
. повне украТнською мовою - товдрИство з оБмЕЖЕною вIдповlдАльнlстю

"ФIнлнсовл компАнlя "€вропоштА",
. скорочене украТнською мовою - тов "Фlнднсовд компднIя "€вропоштА".
1.12. Мiсцезнаходження Товариства: 760 l8, Iвано-Франкiвська область, MicTo Iвано-ФРанкiВСЬК, ВУЛИЦЯ

Вовчинецька, будинок 9.
lI. мЕтА l прЕдмЕт дlяльностl товАриствд

2.1 . Товариство мас свотми основними цiлями отримання прибутку вiд надання фiнансових пос",lуг,

зазначених у пунктi 2.2. Статуту.
2.2. Г'lрелметом дiяльностi Товариства с:

надання коштiв у позику, в тому числi i на умовах фirrансового крсдиту (спожив,ri кредити. грошовi позtlкr,| та

iпотечнi кредити пiд заставу тощо);
надання гарантiй та поручительств;
переказ коштiв:
торгiвля в;L,Iютн им и цiнностям и;

факторинг;
фiнансовий лiзинг;
наданнЯ iнших фiнансових послУг (KpiM страхування та пенсiйного забезпечення);

iнша допомiжна дiяльнiсть у сферi фiнансових послуг, KpiM страхування та пенсiЙного забезпечення]

посередництво за договорами по цiнних паперах або товарах.

2.з. Види дiяльностi, якi пiдлягають лiчензуванню, булуть виконуватись пiсля видачi Товариству лiцензiт

ком петентним державним органом.
2.4. Здiйснення дiяльностi, визначеноi пунктоМ 2.2. цього Статуту, становитЬ виключну дiяльtliсть

товариства та здiйснюсться за умови дотримання вимог законодавстВа пРО фiНаНСОВi ПОСЛУГИ, В ТОМУ ЧИСЛi ШОДО

сумiщення надання певних вилiв фiнансових послуг.

IlI. учАсники товАриствА, ix прдвд тд оБов,язки
з.l. УчасниКом Товариства с ПРИВДтнЕ пlдпРи€мс,tвО (Лк-кАПIТАJl>, iдеtrтиtРiкашiйний код toptt-,ltt,ttttti

особи 355l7l74.
З.2. Учасники Товариства мають TaKi права:

. брати участь в управлiннi Товариством у порядку, перелбаченому чинним законодавством ,га CTaTvToM ToBapttcTBa:

. отримувати iнформачiю про господарську дiяльнiсть Товариства;

. брати участь у розполiлi прибутку Товариства;
о вийти у встановленому порядку з Товариства
. отримати у разi лiквiдацiт Товариства частину майна, що зtlлишилася пiсля розрахункiв з кредиторами. або його

BapTicTb:
. вноситИ додатковi внескИ до СтатутнОго капiталУ в порядку, передбаченОму рiшенням Загальних зборiв

Учасникiв;



. одержувати iнформацiю про дiяльнiсть Товариства; знайомитися з даними бухгzulтерського облiку, звiтностi та

iншоi локументачiТ
Учасники 1'овариства можуть мати iншi права, передбаченому чинним законодавством та Статутом 'Говариства;

Навимоry буль-кого з Учасникiв Товариства може бl,типроведено аудиторську перевiрку рiчноТ фiнаrrсовоТ
звiтностi Товариства iз залученням професiйного аудитора, не пов'язаного майновими illтересами з Товариством tlи

з його Учасниками. Витрати, пов'язанi з проведенням такоi rlеревiрки. llокладаються на Учасника, на вимогу якого
проводиться аудиторська перевiрка.

3.З. Учасники Т'овариства зобов'язанi:
. дотримуватися Статуту 1'овариства Товариства та виконувати рiшення Загальних зборiв Учасникiв Товарисr,ва;
. виконувати своТ зобов'язання перел Товариством, у тому числi Ti, rцо пов'язанi з майновою участю, а тако)к

робити вклади у розмiрi, в порядку та засобами, що передбаченi Статутом та рiшенням Загальних зборiв
Учасникiв Товариства;

. не розголошувати комерчiйну тасмницю та коrrфiленчiйну iнформаrtiю про лiяльнiсть Товариства;

. вносити додатковi внески в порядку i розмiрах, перелбачених Статутом;

. виконувати прийнятi на себе обов'язки по вiдноutенню ло'I'овариства та спрlrяти в здiйсненнi Товариством свосi
дiяльностi;

Учасники можуть мати також iншi обов'язки встановленi Загальr-rими зборами Учасникiв ToBapttcTBa та
законом.

IV. МАЙНО ТОВАРИСТВА
4, l. Майно Товариства с власнiстю Товариства i складасться iз основних фонлiв та обiгових засобiв, а такоя(

iнших цiнностей, BapTicTb яких вiлображасться в самостiйному балансi'Говариства. Майно знаходиться в його повному

розпорядженнi i вилученню не пiдлягае.
4.2. l]жерелом формування майна Товариства с:

. майно, передане йому Учасниками у власнiсть як вклад до Статутного капiталу;

. продукцiя, вироблена Товариством у результатi господарськоi дiяльностi;

. прибутки, отриманi вiл реалiзаuiт пролукuiт, робiт, послуг, а тако)к вiд iншlих видiв дiя.llьностi;

. кредити банкiв;
о безкоштовнi або благодiйнi внески, пожертвування, дари юридичних та фiзичних осiб;
о iншого майна, набутого Товариством на пiдставах, не заборонених законом.

4.3. Розмiр Статутного капiталу Товариства складасться з номiнальноТ BapTocTi частки його Учасника.
вираженоi у нацiональнiй валютi УкраТни. Розмiр частки учасника Товариства у статутному капiталi може додатково
визначатися у вiлсотках, Розмiр частки ччасника 1,овариства 1 Bi.,tcoTKax повинL,н вiдповiдати спiввiлноtltеню
номiнальноI BapTocTi його частки та статyтtl()гtl KaltiTu;tt loBal]lIcTBa

Вартiс,гь вкладу Учасника'Говариства пoB1.1l]tla бу,ги rre N.letlllle ttoпlitta'ltbttoT вартосгi йоt,сl часткtt.
4,4, ,Щля забезпечення господарськоI та фiнансовоТ лiяльностi. а також ltля гарантiТ майнових зобов'язань

Товариства формусться Статутний капiтал у розмiрi, що складас l55000 000,00 (сто п'ятдесят п'ять мiльirонiв)
гривень 00 копiйок.

4.5. Розмi

4.6. Статутний капiтал Товариства у розмiрi, передбаченому в пунктi 4.4. Статуту, сплачено учасниками в

повному обсязi до дня державноТ реестраuiТ Статуту Товариства в новiй релакчiТ.
Статутний капiта.ll сплачений у грошовiй формi та розмiщений на банкiвському рахунку комерчiйного банку,

що е юридичною особою за законодавством УкраТни, якщо iнше не перелбачено законодавством УкраТни, що

регулюс дiяльнiсть ринкiв фiнансових послуг.
Вкладом учасника(iв) товариства можуть бути грошовi кошти, нерухоме майно, uiHHi папери, iнше майно,

якщо iнше не встановлено законом. Вклад у негрошовiй формi повинен мати грошову ouiHKy, що затверджу€ться
одностайним рiшенням Зага.лIьних зборiв учасникiв, у яких взяли участь Bci учасники Товариства. При cTBopeHHi
Товариства така оцiнка визнача€ться рiшенням засновникiв про створення Товариства. BapTicTb вкладу кожного

учасника Товариства повинна бути не менше номiнальноТ BapTocTi його частки.
4.7. Учасник Товариства повинен повнiстю внести свiй вклад протягом шести мiсяцiв з дати лержавноТ

реестрачiТ Товариства. Вiдповiднi положення можуть бути змiненi або виключенi з нього одностайним рiшенням
Загальних зборiв Учасникiв, у яких взяли участь Bci Учасники Товариства.

4.8. Якщо Учасник протягом перших шести мiсяцiв дiяльностi Товариства не сплатив повнiстю суму свого
вкладу, ,Щиректор Товариства мае надiслати йому письмове поilередження про просточення. Поперелження мае
мiстити iнформаuiю про невнесений своечасно вклад чи його частину та додатковий строк, наданий для погашення
заборгованостi. .Щодатковий строк, наданий для погашення заборгованостi, не може перевищувати 30 днiв.

4.9. Якщо Учасник Товариства не BHic вклад для погашення заборгованостi протягом наданого додаткового
строку,,Щиректор Товариства скJIикас Загальнi збори Учасникiв, якi можуть прийняти одне з таких рiшень;
. про викJIючення Учасника Товариства, який мае заборгованiсть iз внесення вкладу;
. про зменшення Статутного капiталу Товариства на розмiр неоплаченот частини частки Учасника Товариства;

J

iT,у|р частки учасника в капlтzLлl ва складас:
Ns
л/л

Учасник Частка у Статутному
капiталi, грн.

Частка у Статутному
капiталi, %о

l ПРИВАТН Е ПlДПРИ€МСТВО (ЛК-КАП lТАЛ> l55 000 000,00 l00



. ПРО ПеРеРОЗПОДiЛ неоПJ]аченоТ частки (частини частки) мiяс iншими У.tасниками Товариства без змiни розмiру
Статутного капiталу'Говариства та сплату такоТ заборгованос,гi вiдповiдними Учасниками;
. про лiквiдацiю 'fовариства.

голоси, Що припадають на частку Учасника, який мае заборгованiсть перед Товариством, не враховуються при
визначеннi результатiв голосування для приЙняття одного з виtцевказаних рiшень.

4.10. Загальнi збори Учасникiв можуть прийняти рiшення про збiльшення Статутного капiталу та про в}lесення
УчаСниками необхiдних додаткових BHecKiB. Збiльшення Статутного капiталу Товариства допуска€ться пiсля внесен1-1я
yciмa I"rого Учасниками вкладiв у повному обсязi, Порялок внесення долаткових вкладiв встановл}о€ться законом i

рiшенням Загальних зборiв Учасникiв'I'овариства.
ПРи Збiльшеннi Статутного капiтzulу за рахунок доjlаткових вкладiв tlомiнальна BapTicTb rlacTкll Учасника

Товариства може бути збiльшена на суму, lцо лорiвнюс або менша за BapTicTb до/lаткового вкJlаду такого Учаснl,tка.
збiльшення Статутного капiталу Товариства. яке вололiс часткою у власному Статутному kaniTati. tte

допуска€ться.
4.1l. Кожний Учасник ма€ переважне право зробити додатковий вклад у межах суми збiльшення C,гaryt,tttlt,o

КаПiТаЛУ ПРОпОРшiЙно До його частки у Статутному капiталi. TpeTi особи та Учасники -l-овариства можуть зробиr,и
]одатковi вклади пiсля реалiзацiI кожним Учасником свого переважного права або вiдмови вiл реалiзаrriТтакоt,о tlpaBa
в межах рiзницi мiж сумою збiльшення Статутного капiталу та сумою внесених Учасниками додаткових вкладiв, лишtе
якщо це передбачено рiшенням Загальних зборiв Учасникiв про залучення додаткових вкладiв,

у рiшеннi Загальних зборiв Учасникiв Товариства про залучення додаткових вкладiв визначаються загальна сума
ЗбiЛЬШеННя Статутного капiталу Товариства, коефiчiснт вiдноr-uення суми збiльшення до розмiру частки кожного
Учасника у Статутному капiталi та запланований розмiр Статутного капiталу.

4.12. .Щолатковi вклади можуть вноситися у грошовiй формi.
4.1З. Учасники Товариства можуть вноси],и долатковi вклади tlроl.ягом строку, встановленого рiLtlенням

загальних зборiв Учасникiв, але не бiльше нiж протягом однOго року з дня прийняття рiшення про залучення
.]одаткових вкладiв.

4.14. TpeTi особи та Учасники Товариства можуть вносити додатковi вклади протягом шести мiсяцiв пiс.ltя
спливу строку для внесення додаткових вкладiв Учасниками, якi мають HaMip реа_лiзувати сво€ переважне право, якшо
рiшенням Загальних зборiв Учасникiв про залучення додаткових вкладiв не встановлено менший строк.

4.15. одностайним рiшенням Загальних зборiв Учасникiв, в яких взяли участь Bci Учасники Товарис.гва.
\!ожутЬ встановлюватися iHuti строки лля внесеlIllя ло.lаlкови\ вклалiti. Мо/кс BClallol}JlloBaTtlcя vожливiсть Y,tacHttKiB
sносити додатковi вкJIади без лотримання Ilpotlopltiй r'xrrix t|acloK )'(]татутlttlмл,каrriталi або rrpaBo лtl!llе tIс.вllих
учасникiв вносити додатковi вклади, а також можс буr,и вик.llю,tсttttii стап l]tlесеllltя llодатковttх вклаjliв лl.tLце тиl!1l1
Учасниками 1'овариства, якi мають переважне право.

4.16. З Учасником Товариства таlабо третьою особок-l може бути укладено логовiр про внесення додаткового
вкладу, за яким такий Учасник таlабо третя особа зобов'язусться зробити додатковий вклад у грошовiй чи негроlшовit-r
формi, а Товариство - збiльшити розмiр його частки у Статутному капiталi чи прийняти до Товариства з вiдповiдною
часткою у Статутному капiталi.

4. l 7. Протягом одного мiсяця з дати спливу строку для внесення додаткових вкладiв, Загальнi збори Учаснlrкiв
Товариства приймають рiшення про:
. затвердження результатiв внесення додаткових вкладiв Учасниками Товариства таlабо третiми особами;
. затвердження розмiрiв часток Учасникiв Товариства та Тх номiнальнот BapTocTi з урахуванням фактично внесених
ними додаткових вкладiв;
. затвердження збiльшеного розмiру Статутного капiталу Товариства.

4. l 8. ЯкшО ДоДатковi вклади не BHeceHi Учасником Товариства таlабо третьою особою, з яким (якою) уклалено
ЛОгОвiр Про ВНесеt{ня додаткового вкладу, в повному обсязi та свосчасtIо, такий договiр вважасться розiрваним. якtцо
рiшенням Загальних зборiв Учасникiв не затверджено розмiр частки такого Учасника таlабо третьоi особи вихоля.lи з

фактично внесеного ним додаткового вкладу.
4.19. Учасники Товариства можчть збiльtuити Ста,гутний капiтал Товариства без додаткових вкладiв за

рахунок нерозподiленого прибутку Товариства. У разi збiльtllенttя Статутного KaltiTa.lly ]а рах}нок нерозпо.ti.llсноt,о
прибутку 1-овариства без залучення додаткових вк:lадiв cK.ltajl Учаснl.rкiв'Говариства та спiввiдношення розмiрiв i'xHix
часток у Статутному капiталi не змiнюються.

4.20,Товариство ма€ право зменlлити свiй Статутний капiтал. Статутний капiтал мо;ке бути зменшеttltii tlptt
вiлсутностi заперечень крелиторiв.

у разi зменшення номiнальноi BapTocTi часток ycix Учасникiв Товариства спiввiдношення номiнальнот
BapTocTi ixHix часток повинно зберiгатися незмiнним.

4.21.Пiсля прийняття рiшення про зменшення Статутного капiталу, директор Товариства протягом l0 днiв
ма€ письмоВо повiдомиТи кожного кредитора, вимоги якого до Товариства не забезпеченi заставою, гарантiсю чи
порукоюл про таке рiшення,

4,22. КРелитори протягом 30 днiв пiсля отримання повiдомлення про зменшення Статутного каltiталу
ToBapltcTBa. можуть звернутися до l'овариства з письмовою вимогою про злiйснення гlротягом 30 днiв одного з таких
заходiв за вибором Товариства:
. забезпечення виконання зобов'язань шляхом укладення договору забезпечення;
. дострокове припинення або виконання зобов'язань перед кредитором;
. укладення iншого договору з кредитором.



У разi невиконання Товариством зазначеноТ вимоги у встановлений строк кредитори мають право вимагати в
судовом},порядку дострокового припинення або виконання зобов'язань Товариством.

.1.23. Якщо кредитор не звернувся до Товариства з письмовою вимогою у строк, пере.лбачений частиною
четвертою uiei cTaTTi, вважа€ться, що BiH не вимага€ вiл Товариства вчинення додаткових дiй щодо виконання
зобов'язань перед ним.

4.24. Вкладом Учасника Товариства можуть бути грошi, uiHHi папери, булiвлi, споруди, обладнання та iншi
MaTepia,rbHi uiнностi, права користування землею, водою та iншими природними ресурсами, булiвлями, спорудами,
а тахоrк iншi маЙновi i немайновi права (включаючи майновi права на об'скти iнтелектуальноТ власностi), кошти, в
тоц' числi в iноземнiЙ валютi. Майно Товариства, що переда€ться його Учасниками лля формування Статутного
rапiта.rу с власнiстю Товариства. Забороняс,гься використовувати л,,rя формування Статутного капiталу Товариства
бю:riетнi кошти, майно державних (комунальних) пiлприсмств, яке вiлlrовiдно до закону (рiшення органу мiсttевого
сачоВрядування) не пiдлягас приватизацii, та майно, що перебува€ в оперативному управлiннi бюджетних установ,

Товариство не може надавати позику для оплати вкладу Учасника або поруку за позиками, кредитами,
н:цаними третьою особою для оплати його вкладу.

Вшад у негрошовiй формi повинен мати грошову очiнку, що затверджу€ться одностайним рiшенням Загальних
зборiв Учасникiв, у яких взяли )п{асть Bci Учасники Товариства. При cTBopeHHi Товариства така оцiнка визначаеться
рiшенням Засновникiв про створення Товариства.

4.25. Ризик випадковоТзагибелi або пошкодження майна, переданого в користування Товариству, поклада€ться
на Товариство.

4.26. Порядок встуttу нового Учасника до складу Учасникiв Товариства вирiшуеться на Загальних зборах на
пi:ставi письмовоТ заяви такого Учасника та у вiлповiлностi з чинним законодавством УкраТни.

4.2'l .Учасник Товариства мае право вийти з Товариства, повiдомивши Товариство про свiй вихiд не пiзнiше
Hirc за три днi до виходу. Учасник Товариства, частка якого у Статутному капiталi Товариства становить менше 50
Bi.rcoTKiB, може вийти з Товариства у буль-який час без згоди iнших учасникiв. Учасник Товариства, частка якого у
СТаryтнОмУ капiталi Товариства становить 50 або бiльше вiдсоткiв, може вийти з Товариства за згодою iнших
учасникiв. Рiшення щодо надання згоди на вихiд Учасника з Товариства може бути прийнято протягом трьох лнiв з
.1НЯ ПОДання Учасником заяви. Якщо для виходу Учасника необхiдна згода iнших Учасникiв Товариства, BiH може
виЙти з Товариства протягом одного мiсяttя з дня надаl{ня такоТ згодtl ocTaHHiM Учасником. якщо меншиГt строк не
ВИЗначениЙ ТакоЮ ЗгодоЮ. Учасник вважасться таким, ulо виЙtшов з Товариства. з дня державноi ресстрацii його виходу.
ВИХiД УчаСника з Товариства, внаслiдок якого у 1'овариствi не залишиться жодного учасника, заборонясться.

4,28. Учасник, який виходить iз Товариства, мае право одержати BapTicTb частини майна, пропорuiйну його
частки У Статутному капiталi Товариства. Не пiзнiше 30 днiв з дня, коли Товариство дiзналося чи мilло дiзнатися про
вихiД Учасника, Воно зобов'язане повiдомити такому колишньому Учаснику BapTicTb його частки, надати
ОбГРУнтованиЙ розрахунок та копiТ документiв, необхiдних для розрахунку. BapTicTb частки Учасника визнача€ться
станом на День, Що передув3в дню подання Учасником вiдповiднот заяви у порядку, перелбаченому Законом
УкраiЪи "Про державну реестрачiю юридlлчнлгх осiб, фiзичних осiб - пiлприемчiв та громадських формувань".
Товариство зобов'язане протягом одного року з дня, коли воно дiзналося чи м€lло дiзнатися про вихiд Учасника,
ВИIIЛатиТи ТакомУ колицньому Учаснику BapTicTb Його частки. BapTicTb частки Учасника визначасться виходячи з

ринковоi BapTocTi сукупностi Bcix часток Учасникiв Товариства пропорчiйно ло розмiру частки такого Учасника.
ТОвариство ВиIIлачуе Учаснику, який вийшов з Товариства, BapTicTb його частки або перелае майно лише пропорчiйно
ло розмiрУ оплаченоТ частини частки такого Учасника. Товариство зобов'язане надавати Учаснику, який вийшов з
Товариства, досТУП до документiв фiнансовоТ звiтностi, iнших документiв, необхiдних для визначення BapTocTi його
ЧасТки. За домовленiстю мiж Учасником та Товариством виплата BapTocTi частини майна Товариства може бути
Замiнена переданням майна в HaTypi. Порядок i спосiб визначення BapTocTi частини майна, що пропорцiйна частцi
Учасника у Статутному капiталi, а також порядок i строки iT виплати встановлюються Статутом Товариства i законом.
спори, що виникають у зв'язку з виходом Учасника iз Товариства. у тому числi спори щодо порядку визначення
частки у Статутному капiталi, iT розмiру i cTpoKiB виплати, вирiшуються сулом

4.29. Учасник Товариства мас право вiдчужити свою частку (частину частки) у Статутному KarliTzuri
Товариства оплатно або безоплатно iншим Учасникам 1'овариства або TpeTiM особам. Учасник Товариства ма€ tlpaBo
вiДчужити свою частку (частину частки) у Статутному капiтаli лише в тiй частинi, в якiй вона € оплаченною.

4.30.учасник Товариства мас переважне право на придбання частки (частини частки) iншого Учасника
товариства, що продаеться третiй особi. Якщо кiлька Учасникiв Товариства скористаються свотм переважним правом,
вОни придбавають частку (частину частки) пропорuiЙно ло розмiру н€tлежних Тм часток у Статутному капiталi
ТОвариства. Учасник Товариства, який мас HaMip пролати свою частку (частину частки) третiй особi, зобов'язаний
письмово повiдомити про це iнших Учасникiв Товариства та поiнформувати про uiHy та розмiр частки, шо
вiлчужусться, iншi умови такого продажу. Якщо жоден з Учасникiв Товариства протягом 30 днiв з дати отримання
повiдомлення про HaMip Учасника продати частку (частину частки) не повiдомив письмово Учасника, який пролас
часткУ (частину частки), про HaMip скористатися своiм переважним правом, вважа€ться, що такий Учасник Товариства
надав свою згоду на 3 l день з дати отримання повiдомлення, i така частка (частина частки) може бути вiлчужена третiй
особi на умовах, якi були повiдомленi Учасникам Товариства. Якщо Учасник Товариства, який мас HaMip продати свою
ЧасткУ (частину частки) третiЙ особi, отримав вiд iншого Учасника письмову заяву про HaMip скористатися своТм
ПеРеВilкним ПраВом, TaKi Учасники зобов'язанi протягом одного мiсяця укласти логовiр купiвлi-пролажу пропонованоi
ДО продажУ частки (частини частки). У разi ухилення продавця вiд укладеt{ня договору купiвлi-пролажу покупець ма€
пРаВО зВернУтися до сулу iз позовом про визнання договору купiвлi-пролажу частки ('ri частини) укладенl4м на
Запропонованих продавцем умовах, У разi ухилення покупця вiл уклаленtlя доt,овору купiвлi-пролажу пролавеtlь мас
право реалiзувати свою частку третiй особi на ранiше повiдомлених Учасникам Товариства yl\,loBax. У,tасник



TtaHIPllCTBз \lа€ право вимагати в судовому порядку переведення на себе прав i обов'язкiв покупця частки (.tастини
частх}l). якшо переважне право такого Учасника Товариства € порушеним. llозовна давнiсть за такимtl ви}rога]\llt
cTaHoBlпb o:lrH piK. Якщо продаж частки (частини частки) у Статутному капiталi Товариства здiйснюсться на ау KuioHi
(пlб.riчнrtх торгах) вiдповiдно до закону, переважне гtраво У.tасника Товариства не застосовусться. llереважне право
\'часнltка ToBapttcTBa не застосовусться у разi, якщо Lte перелбачено корпоративним логовором, cтopoHoto якого с такий
\'часнltк. Прlr перела.li частки (частини частки) Tpeтiii особi вiлбувасr,ься одно.tасttий перехiл до ttei Bcix lrpaB i

обов'язкiв. наlежних Учаснику.
-1.3 l. Товариство мас право прилбавати часткl.| у власном,у Статl,тному капiталi без його зменшення на розмiр

такоi часткll .:lише за умови, що на день такого придбання T'oBaptlcTBo сформус [)езервний фонл у розмiрi rtirllr
прн:бання викчпленоТ частки, який не може використовуватися для здiйснеtIня виплат на користь Учасникiв тllкого
ToBapltcTBa. Вiдплатний договiр про набуття Товариством частки у власному Статутному капiталi уклада€ться лиll]е за
o_]HocTal"lHtl\l рiшенням Загальних зборiв Учасникiв, у яких взяли участь Bci Учасники -Говариства. Частки. ulo належать
TLlBapllcTB\. не враховуються при визначеннi результатiв голосування на Загальних зборах Учасникiв при розполiлi
прltбr,ткr,Товариства, а також при розполiлi майна Товариства у разi його лiквiдацiТ. У разi прилбання частки (частини
часткlt) Учасника самим Товариством без зменшення Статутного капiталу Товариства воно зобов'язане здiйснити
вi:чr;ыення такоТчастки вiдплатно не пiзнiше нiж через один piK з дня придбання частки (частини частки).

.1.32. У випадку cMepTi, лiквiдацiТ (реорганiзачiТ) олного з Учасникiв Товариства його частка у Статутному
KaпiTani Товариства(всi праватаобов'язки) перехолитьдоспадко€мrrя фiзичноТособи або правонаступника юриличноТ
trсtrбlt - Учасника Товариства.

-1.33. У разi cMepTi, оголошення судом безвiсно вiлсутнiм або померлим Учасника - tРiзичноТ особи чи
::,..l}lнення Учасника - юридичноТ особи, частка якого у Статутному капiталi Товариства становить MeHrrre 50
Bt:c.rTKiB. та якшо протягом року з дня закiнчення строку для прийняття спадщини, встановленого законодавством.
сп3-]кч-l€\lцi (правонаступники) такого Учасника не подали заяву про вступ до Товариства вiдповiдно до закону,
Т..з,lрltство }lo,Ke виключити Учасника з Товариства. Таке рiшення приймасться без врахування голосiв Учасника. який
эiaii:i!rчасться. Якшо частка такого Учасника у Статутному капiта.lli 1'овариства становить 50 вiдсоткiв або бi.llbLrrc.
],..ззэitство \tt];+ie прllt"irlати рiшення, пов'язанi з лiквi,цаrtitю 1'оварисгва, без врахуваrlttя голосiв цього Учасttика

-1.-1-1. }'часнrtка'Говариства, який cBo€tlacHo гtс BHic свiй вклал llи l".lo1,o часги1-1у ло CTaTyl,1lot,cl каllirалr,
],:,ззэitства. та якtlt"l не скористався наданим йому долатковим строком дJlя Ilогашення заборгованостi щодо внесенtlя
iзtlrlа BL'ld_],\ (частtlни вкладу) до Статутного капiталу 1'овариства, може бути виключеl-|о з -Говариства на octtoBi
эi;ення Загаlьнllх зборiв Учасникiв Товариства.

J.j-ý.Вlrгr_rата дивiдендiв здiйснюсться за рахунок чистого прибутку Товариства особам, якi були У,tаснttками
ТtltsЗрtlСтва на -]ень приЙняття рiшення про виплату дивiдендiв, пропорчiЙно ло розмiру IxHix часток. Товариство
3;{гL']ач\с:нвi:ен-]rt грошовими коштами, якщо iнше не встановлено одностайним рiшенням Заt,а.ltьних зборiв
,.часнltкiв. \ якtlх взяли участь Bci Учасники Товариства. Дивiденди можуть виплачуватися за будь-який перiол. шrо с

+aTHIl\r кварта.I}'. якщо iнше не передбачено Статутом Товариства. Виплата дивiдендiв здiЙсню€ться у строк! lцо не
:еttвtlш}с шiсть мiсяцiв з дня приЙняття рiшення про Iх виплату, якщо iншиЙ строк не буде встановлений рiшенням
Ззгапьнltх зtiорiв Учасникiв. Посадовi особи Товариства, виннi у введеннi в оману Учасникiв Товариства щодо його
aiнансового стан\,. зокрема шляхом подання (включення) недостовiрноТ iнформаuiТ до документiв Товариства. Lло

гPll3Be_lo:o з:it"tснення неправомiрних виплат, несуть разом з Учасниками солiларну вiдповiдальнiсть за зобов'язанням
ц!)]Lr пL]верне н ня в }l плат Товариству,

J.-16. Товариство не ма€ права приймати рiшення про виплату дивiдендiв або виплачувати дивiденди, якlllо:
о ToBapltcтBo не з:iйснило розрахункiв з Учасниками Товариства у зв'язку iз припиненням Тх участi у 1'овариствi
або з правL]наст\ пнtlками Учасникiв Товариства вiдповiдно закону;
. \lat"lHa ToBapltcTBa недостатньо для задоволеl-{ня вимог кредиторiв,]а зобов'язанllями. строк викоtlання яких tlac,IaB,
або б1 :е не-]остатньо внаслiдок прийняття рiшення про виплату ливiлеll/liв чtл з:tit"лсненtiя вllплати.

TLrBapllcTBo не ]\1ас права вllплачувати дивiленди Учасttику. якtlri гtовttiс,гю ttбо частковtl не BHic свiй BKlla,,l.
J.-1-. Грошовi засоби Товариства зберiгаюr,ься на tlоточtIих iitttlltlx pax)llKax в бattKiBcbKtIx закJlа,,lах },

нацiонаlьнiгt та iнозеltнiй валютi.
-1.-]8. Товариство ма€ право продавати i передавати, обмiнювати, дарувати, здавати в оренду iншим юридичt-lим

i фiзlrчнlllr особаIr майно та iншi цiнностi, що йому належать.
J._:9. Дrя зaшучення додаткових грошових засобiв Товариство ма€ право купувати та реалiзовувати ttiHHi

паперll.
{.J0. Товариство ма€ право приймати дари i здiйснювати акти дарування по вiдношенню до юридичних i

ф,iзlrчнrtr tсiб.
-l.-1 l.Збlrткlr. заподiянi Товариству в результатi порушення його майнових iнемайнових прав, юридичними i

t,:]l{чнl{\{lt особаrlи. державними органами вiдшколовуються'Говариству за рiшенням суду або господарсьго сулу.
{.-l1. j{ержава не вiдповiдас по зобов'язаннях Товариства, як iТовариство не вiдповiда€ за зобов'язаllнями

]epr{taBll.
-l.-l3. Товариство несе вiдповiдальнiсть за своiми зобов'язаннями в межах нzulежного йому майна.
J.-lJ. Товариство не вiдповiдае за зобов'язаннями заснованих ним к)ридичних осiб. як i засноваtti Товариством

r_.рlt:ltчнi особlt не вiдповiдають за зобов'язаннями Товариства,
4.-l-ý.Товариство }le вiдповiдас за зобов'язаttttяьtt.t Учасникiв. llри llejlocTa1,1loc,гi майtrtа Учаснtlка дJ|я tlокрllття

Гlого боргiв. за вимогою кредиторiв на частку Учасrrика-борж}lика може бу,rе зверtlсtlе сl,яl,нсl]ня. Зверttеttttя сlяt llctltlя
на частк\ \,часника Товарис,гва здiйснюсться на виконання виконавчоI,о /loKyMetlTa tlpo с,гяг}Iеtlt|я з ytlacl]tlKa гроlllоtjll\
коштiв або на пiдставi виконавчого документа про звернення стягllення на частку маЙнового поручителя, яка перL,-]ана

} заставу в забезпечення зобов'язання iншоТ особи.
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-1.46. Учасники Товариства, якi не повнiстю внесли вклади, несуть солiларну вiдповiдальнiсть за його
зобов'язаннями у межах BapTocTi невнесеноТ частини вкладу кожного з Учасникiв

-1.47. Учасники Товариства несуть вiдповiдальtliсть за його зобов'язаннями,гiльки в межах своТх час,гок та
вi:повi:ають за зобов'язаннями Товариства в розмiрi повноi внесеноl'частки.

ч. господАрськА дlяльнIсть товАриствА.
-5.1. Товариство самостiйно здiйснюс свою дiяльtliсть на rlринципах самозабезпечення, самофiнаllсуванllя та

са\lоок\,пностi, несе вiдповiдальнiсть згiдно з чинним законолавством:]а наслiдки свосТлiяльttостi i виконаtlня взятих
на себе зобов'язань перед держбюджетом у частинi свосчасноТ сIlла,ги податкiв i установами банку в .lасt,инi
сво€часного розрахунку за креди,г.

5.2. Товариство самостiйно на ocHoBi замовлень та договорiв планус свою дiяльнiсть i визнача€ перспективи
розвитк},.

5,З. Товариство дJlя здiйснення основних статутних завдань:
. органiзус матерiально-технiчне забезпечення свост дiяльностi, лочiрнiх пiдприсмств, фiлiй, представниltтв та
iнших вilокремлених пiдроздiлiв шляхом придбання pecypciB безпосередньо у виробникiв, в оптовiй торгiвлi, в тому
чltс.li на бiржах, ярмарках. аукчiонах та в установах матерiа.llьно-технiчного забезпечення, комерцiйноТ торгiвлi, а
Tf,kL-r/k \ юридичних та фiзичних осiб за готiвковий та безготiвковий розрахунок в нацiональнiй та iноземнiй валютi
неза]еi{но Bi.l Тх громадянства i без обмежень BapTocTi;
. корttст}'€ться банкiвськими та iншими видами кредиту (рiшення щодо отримання кредиту ухв€tлtоються
загаl ьн и}{ tl зборам и Учас н икiв'Говариства) ;

. Bo.,lo.]ic i користусться землею та iншими природними ресурсами;

. зст}пас в спiлки, господарськi товариства, асоцiацiТ, концерни та iншi об'сднання, бере участь в аукшiоtlах,
qг\iзгка\. Bt.lcTaBKax:
. .творюс:очiрнi пi.'tпрttсмсгва ] правами юрилllt|llоl'особи. а TaKo)li (lilrii'. llpe,.tcTaBHиtl-I,Ba l,а iHшli вiлокрем.гlенi
-,:]\aЗ-]i-lll на права\ повного госпро]рахунк). з правом вi.rtкрtlгтя lI(),lo(llltl\ га iHtltttx рах1 rrKiB. затвсрлж)( поJIо,+(енtlя
:а1 Hll\. стат\ти i мас право брати участь в iх лiяльностi;
. \Llа-]а€.]оговори, угоди, надас посередницькi, маркетинговi, iнжинiринговi послуги;
. цП}€ сi--tьськогосподарськi продукти та товари народного споживання у юридичних i фiзичних осiб за
безгrrтiвковltl-t та готiвковий рахунок незltлежно вiл Тх громадянства i без обмежень по BapTocTi,
. к\п\с. вi:чl;ку'с, продае, даруе юридичним i фiзичним особам, а також бере i злас в оренду, дае безкоштовно в
];{\lчасове корtlст\,вання, списус з балансу рухоме i нерухоме майно Товариства за згодою Учасникiв,
r фрrrrс на rоговiрнiй ocHoBi тимчасовi творчi (труловi) колективи для виконання конкретних замовлень,
Tt{I"l}la€ на роботу за сумiсництвом або по контракту необхiдних спецiалiстiв;
. \lacB--lacHi ocHoBHi iобiговi засоби, атакожстворю€ фонлизарахуноквiлрахуваньвiлприбутку,втомучислi вiд
зL)внiшньоекономiчнот дiяльностi, що складаються iз часток вiдповiдно в нацiональнiй та iноземнiй валютi.
. BIlKopllcToBYc Статутний капiтал як обiговi засоби з послiлуючим його вiдновленням;
. на.]а€ за рiшенням Загальних зборiв У.rасникiв свос майно i фiнансовi засоби, в тому числi iз свотх фонлiв.
klpltfllчHll\l та фiзичним особам, що виконують роботи або послуги, якi вiдповiдають Статутним завданням
TLrBapllcTBa:
. реапiзlс пролукuiю, товари, роботи, послуги, вироби i матерiали як самостiйно, так i спiльно з iншими
пi:прltсltства\lll та органiзачiями, в тому числi .tерез особистi ]\4агазиl|и по логовiрним цiнам за безготiвковий та
готiвковltl"t ра\!,нок.
. \taтepialbнo заохочу€ своТх робiтникiв. надас Тм позикtt та доllомоги:
. органi3}€ охорону 1'овариства, захист t"tого iHTepeciB та iHTepeciB його робiтникiв:
. реаriзlс особистi розробки юридичним i фiзичним особаN4, оформляс патенти, купус i продас технологitо. "ttоч-
\а} ":

. постача€ пролУкuiю, викону€ роботи, нада€ послуги в кредит з виплатою покупцями (споживачами, замовниками)
Bi:coTKiB як за користування позиковими засобами;
. прово.]Ilть науково-дослiднi, проектно-конструктоськi та впроваджувальнi роботи;
о з:iйснюс iншi види дiяльностi, шо не суперечать чинному законодавству.

-i..l. Товариство здiйснюе розрахунки за своТми зобов'язаннями з юридиtIними особами в безготiвковому
поря-lк) через установи банкiв, з громадянами - як в безготiвковому порядку. так i за готiвку.

5.5. Товариство здiйсню€ у встановленому порядку оперативний бухгалтерський облiк результатiв свосТ
_liя_'lьностi. веде статистичну звiтнiсть. несе повну вiдповiдальнiсть за додержання податковот i крелитноIдисциплiни.

5.6. Взаемовiдносини Товариства з органами державного управлiння та мiсцевого самоуправлiння будуrоться
r вi:повi:ностi зi Статутом i чинним законодавством.

vI. утворЕння l використАння коlllтlв,говАриствА, оплАтА прАl_(l
6.1. Фiнансовi ресурси Товариства формукl,гься за рахунок вир_ччки Bi,,t рсzuliзаttiТ пролукrtiТ (робiт. пос_пчг).

Kpe:lrTiB. коштiв. отриманих вiл пролажу цiнних паltерiв. llожертвуsань. ларiв,га iншllх (liнансових засобiв.
6.1.1. З виручки вiл реалiзаuiТ пролукuiТ (робiт, rlос"llуг) та iнtuих надходжень вносяться податки. сrраховi

пrате;дi. вltп-lачvються вiдсотки по кредитах. вiлшколовуtоться MaTepizulbHira rrрирiвнянi до них витрати. витраllI lIo
oгl_-laTi прачi.

6.1.2. Чистий прибуток поступа€ в повне розпорядження Товариства, яке самостiйно визначас напрямок
використання цього прибутку.
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6.1.3. За рахунок t|истого прибутку Товариство формус Резервrrий фонл та iншi фонли за рiu.tенням Загzutьних
збtlрiв }'часникiв.

Поряrок формування, використання i розмiри вказаних фонлiв визначаються рituенням Загальних зборiв
\'часнltкiв. Загапьнi збори Учасникiв можуть прийняти рitлення про створен}tя iнtttих фонлiв Товариства.

6.2. Резервний tРонл створю€ться в розмiрi 25%о Стаr,утного KatriTa.lty. Резервний фонл tРормусться за рахунок
Bi:pax1 вань Bi.l прибутку до досягнення зазначеного розмiру. Ll-{opi.rHi вiлрахування в Резервний фонл скла/tають lle
ýtенш як 5Оо чистого прибутку Товариства. Пiс.пя припинення tРормування Резервного фонлу вказанi вiдрахування
Bi_l чttстого прибутку можуть направлятися на формування iнtлих фонлiв.

6.2.1. Кошти Резервного фонду використовуються для вiдновлення нестачi особистих обiгових засобiв, на
о[lац прачi у випадку BiлcyTHocTi коштiв фонлу оплати прачi, а також на покриття непередбачених витрат i збиткiв
ToBapltcTBa.

6.2.2. Кошти Резервного фонлу, використанi на оплату працi, повиннi бути компенсованi в наступних
перiо-rах.

6.з. Частина чистого прибутку, що зilлишилася Товариству, пiдлягас розполiлу мiж Учасниками за

-.]crrtKatlи роботи за перiод, що визнача€ться Загальнtlми зборами Учасникiв, пропорчiЙно розмiрам часткових
энескiв }'часникiв у Статутному капiталi Товариства. За рiшенням Загальних зборiв Учасникiв частка прибутку, Luo

i:le,{iнTb Учаснику, може бути виплачена в натуральнiЙ форплi.
6.-1. Оплата прачi робiтникiв Товариства проводиться за рахунок коштiв Товариства. Ilорялок оплати праtti

в}вначасться положенням про оплату працi, затвердженим Генеральним директором за згодою Загальних зборiв
}-часнltкiв.

6.J.l. Тру,ловi прибутки кожного робiтника визначаlоться його особистим трудовим внеском з урахчванням
кlнцзвitх рез1--lьтатiв роботи'Говариства i максима.ltьtlимlt розмiрами tte обмежуlоl,ься.

6.-1.1. Розмiр опла,ги праui праuiвникам'l-оваристl]а tle мо)l(L, бу,ги ни;к,tе мiнiмальноТ заробiтrlоI Ilла,ги.

-l-,] ::]tr 8.1с ноТ на У краТн i.

6.-<. Bci розрахунки Товариства, включаючи платежi в бюджет i вtlплати зарплати. гlроводяться в кален,Ltарнit"l
:3]ir]BoCTi на.]\о.frкення розрахункових документiв (настання cTpoKiB платежiв).

Товариство несе повну вiдповiдальнiсть за додержання кредитних логоворiв i розрахунковоi дисциплiни.
6.6.За порушення договiрних зобов'язань, кредитно-розрахунковоiта податковоТдисциплiни Товариство несе

з _:]лLlв i_]al bHicTb. перелбаче ну законодавством.

vtl. структурА l упрАвлIння товАриством.
r.l. }'правлiння Товариством здiйсню€ться на ocHoBi права Учасникiв на господарське використання свого

чэilна.
7.2. Органами управлiння Товариства с: l) Загальнi збори Учасникiв; 2) Щиректор.
7.3. У товариствi. що ма€ одного учасника, рiшення з питань, що нtlлежить до компетенцiТ загальних зборiв

'.часнltкiв. прtl1-1\rаються таким учасником одноособово та оформлюються письмовим рiшенням такого учасника.
7.{.,]iя-'lьнiсть Т'овариства направля€ться i коорлинусться Загальними зборами Учасникiв, якi с вищим

tа5г?но\l r прав-r i ння Товариства.
Ко;ден Учасник Товариства ма€ право бути присутнiм на Загальних зборах Учасникiв, брати участь в

бговореннi питань порядку денного i голосувати з питань порядку денного Загальних зборiв учасникiв.
Ко;кен Учасник Товариства на Зага_льних зборах У,lасникiв мас Ki:tbKicTb голосiв. rrропорuiйну ло розмiрl,йоrо

часткtl 1 Статlтному капiталi'Говариства.
-.-i. До складу Загальних зборiв Учасникiв входять У.tасники або Тх llре.,tсгавItllки,
7.-ý.l. Представники Учасникiв можуть бути постiйними або IIрIIзначеними на невизначенl.tй с,грок. У,tасник

\lac право 1 бl:ь-якиЙ час замiнити свого представника. повiдомивши про це iнших Учасникiв.
7.5.2. Учасник мае право передавати своТ повноваження на Загальних зборах Учасникiв iншому Учаснику або

пре.]ставн}lк1, iншого Учасника Товариства.
7.5.3. Учасники володiють кiлькiстю голосiв. пропорчiйною розмiру Тх часткових BHecKiB у Статутному

KaпiTaTi.
7.5..1. При розглялi питання про виключення Учасника зi склалу Т'овариства цi Учасники або Тх прелставники

}частi в го--lосуваннi не беруть.
7.6.До виключ ноТ ком петен цiТ Загал ьн их зборi в Учасtt и Ki в HaJleжaтb:
l ) визначення основних напрямiв дiяльностi Товариства;
2) внесення змiн до Статуту Товариства, прийняття рirлення про злiйснення дiяльностi Товариством на пiдставi

\lо_]е-lьного статуту;
3) змiна розмiру Статутного капiталу Товариства;
4) затвердження грошовоi оцiнки негрошового вклалу Учасника:
5) перерозподiл часток мiж Учасникамtl -Говариства:

6 ) обрання Щиректора 1'овариства, встаноttлеtlt|я ptl lM ip1, виl|агоро.гttt л}lрсктор\, '|-t,lBapttcTBa:

7) вttзначення форм контролю та нагляду за дiяльнiстк) /].иректора'I'овариства;
8) створення iнших органiв 1-овариства. визначен}Iя порядку Тх дiяльносr,i]
9) прийняття рiшення про прилбання Товариством частки (частини частки) Учасника:
l0) затверлження результатiв дiяльностi Товариства за piK або iнший перiол;
l l) розполiл чистого прибутку Товариства, прийняття рiшення про виплату дивiдендiв,
l2) прийняття рiшень про вилiл, злиття, полiл. прислнання. лiквiдацiю та перетворення Товариства, обрання

KoMicii з припинення (лiквiдацiйноI KoMiciT), затвердження порядку припинення Товариства. порядку розполiлч vi;к
8



}'часнltкаrtll Товариства у разi його лiквiлацiт майна, lцо зzu|иtll14лося пiс.llя задоволення вимог креJlиторiв, затверд)кення
.-l i квi:ацi Гr ного балансу Т'овариства;

1-]lпрlrйняття iнших рiшень, вiднесених цим Законом до компетенцiтзагальних зборiв Учасникiв.
РiШення Загальних зборiв Учасни KiB приймаються вiлкритим голосуван ням.
Рiшення з питань, перелбачених пiлпунктами 2,3, lЗ пункту 7.6. С,гатуту Товариства, приймаються трьома

чв.гтя\ril го_rосiв ycix Учасникiв Товариства, якi мають право голосу з вiдповiдних питань.
РiшеннЯ ЗагальниХ зборiВ УчасникiВ з питань, передбаченИхпiдпунктаМи 4,5,9, l0 пункту 7.6, CraTyTy

TrrB.эPllCTBё. прнймаються одностайно BciMa Учасниками Товариства, якi мають право голосу з вiдповiдних питань.
Рiшення Загальних зборiв Учасникiв з ycix iнших питань приймаються бiльuliстю голосiв ycix Учасникiв

ТtаззрIlств?. якi мають право голосу з вiдповiдних питань.
рiшення про надання згоди на вчинення правочину, якщо BapTicTb майна, робiт або послуг, що € tlредметом

]З{tаГо правочllнv. перевищус 50 вiдсоткiв BapTocTi чистих aKTtlBiB Товариства станом на кiнець попереднього кварт;Lпу.
:: ;. ;j\lак-lться в l] ключ но Загальн им и зборам и Учасн и Ki в

-.7. Загальнi збори Учасникiв скликаються у таких випадках:
з iнiцiативи Щиректора Товариства;
на вIl}lог\,Учасника або Учасникiв Товариства, якi

1 --.,-, з зi-lсоткаrt и Статутного капiталу Товариства.
на день подання вимоги в сукупностi володiють l0 або

---.l. Рiчнi Загальнi збори Учасникiв скликаються протяго]\,l lllести мiсяцiв tIаступного за звiтним року. l{o-_:;-!:i -енного рiчнrrх Загальних зборiв У.tасllикiв обов'язково вttося,гься tll1-га}lllя про розполil] t|истого прrlбутку
]. =..:;:;:з;. про Bllп,:laтv ливiдендiв та i'х розмiр.-.-.]. Якшо BapTicTb чистих активiв Товарист,ва зни:]иJlася бi-ltьut як на 50 вiлсоткiв порiвняно з tlим показllико]\l
::':.:ч нз кiнс'ць попереднього року, Щиректор Товариства склика€ Загальнi збори Учасникiв. якi мають вiдбчrися
l,:,:i:.r\l 50:HiB з -fня такого зниження. Що порялку денного таких Загальних зборiв Учасникiв включаються пи'ання
l,] ;i\tr]i!. якi rtають бути вжитi для покращення фiнансового стану 1-овариства, про зменцlення Статутного капi.галу
]:;;:;:с:зз at1o про .riквiдацiю Товариства.

-.-._:. Вltrtога про скликання Загальних зборiв Учасникiв подасться [иректору Товариства в письмовili формi
, -i-:f]-ння\! 3апропоноВаного поряДку денного. У разi скликання загальних зборiв Учасникiв з iнiцiативи Учаснttкiв

] _ =;:;l;:за така вlt\lога повинна мiстити iнформаuiю про розмiр часток у Статутному капiталi Товариства, що нiulежать-:;,:v } чз,-нltкаrt.
- -.J..]lrpeKTop Товариства повiдомля€ про вiдмову в скликаннi Загальних зборiв Учасникам, якi вимагали

:r_:;a{fння TaKtlx зборiв, письмово iз зазначенням причин вiдмови протягом п'яти днiв з дати отримання вимоги вiд
-:. ,:r }-чз.-нlrкiв Товариства.

-.-.-i. Разоrt з питаннями, запропонованими для включення до порялку денного Загальних зборiв Учасникiв
-1-'_:,;'*r. яка вtl\tага€ скликання таких зборiв, !иректор'rовариства з власноl'iнiцiативи може t]клюtlи,ги до l{ього
] _ -:]iira3] пllтання.

-.-.6- JlrpeKTop Товариства зобов'язаний вчинити Bci необхiднi дiiдля скликання Загальних зборiв Учасникiв
" :]:\rý ;з пiзнiше ]0 rHiB з дня отримання вимоги про проведення таких зборiв.

- -.- }'разi якщо протягом l0 днiв з дня. коли 1'овариство отримzutо tlи l\4alo отрима,ги BllMol,y tlpo ск.1}lкаlltlя
].:'::bHilr,qi.lpiB. }'часники не отримаJllt повiдомлення про скJlикаt|ня Загzulьttих зборiв Учасникiв. особrI. якi
,:-"-*ltsа:;: i\ пэове_]енНя. можутЬ скликатИ Загальнi збори У,rасНикiв самостiiiгrо. У таком\,виIlа,цку обов'язкtt ttlo/to
:il;.iiання та;i:гt-lтовки проведення Загальних зборiв Учасниttiв. перелбачеrli rr, 7.7 Статl,ту'Говариства. IiокJlа,цаIо.гься
-: \-часнltкiв ToBapllcтBa, якi iнiцiювали Загальнi збори Учасrrикiв.

-.-,8. Загапьнi збори Учасникiв можуть прийняти рiшення з будь-якого питання без дотримання вимог.
5'-T3HL'TB--I€Htlx П. ".7. СТаТУтУ ТоВаРиСтва Щодо порядку скликання Загальних зборiв Учасникiв та щодо повiдомllень.
якшLr в Takltx Загаlьних зборах Учасникiв взяли участь Bci Учасники Товариства та Bci вtlни надiши згоду на розглял:зкtп пllтань.

-.8. Поря:ок скликання загальних зборiв учасникiв Товариства
-.ý. l. Загаrьнi збори У.tасникiв скликаються l]иректором ToBaprrcTBa.
-.8.1. .]lrpeKTop Товариства склика€ Загальнi збори Учасникiв шляхом надсилання повiдомлення Ilро це

{ :,к:iLr\l} \'час HltKr, Товариства.
-.E.3,.]rrpeKTop Товариства зобов'язаний повiдомити Учасникiв Товариства не менше нiж за 30 дrriв до

]-з1. знLrваноi :ати проведення Загал ьн их зборi в Учас н и Ki в.
-.8.-l. Повiдомлення про скликання Загальних зборiв Учасникiв надсила€ться поштовим вiдправлеtttlям з

-'liiClr\l Вк.lа_]еНня.
- 3._i. }' повiдомленнi про Загапьrri збори Учаснtrкiв 3азначаються дата, .lac. Mict.le rtроведення, порядок..tеtlttttй.

Яi:-".'_ft-l ПL]РЯ]К\ _]енного включено I]итаtIня про l]llсссlltlя змitl дсt СТ'а,гl,ту"|,овариства. лсt повi,llом.ltенtlя.lо.lа(lься
]],taih-T ]аПРОПОНОВанИХ ЗМ i Н.

-.8.6..]rrpeKTop Товариства приймас рiшення про включення запропонованих IIита}lЬ до t]оря_lк\ _]Cl]}]tl't'j::дlьнltr зборiв }'часникiв.
-.8.r. Пропозицii Учасника або Учасникiв Товариства, якi в сукупностi володiють l0 або бi_rьше Bila,,-.:,.,,,

С:зlтнt го капiтаlr' Товариства, пiдлягають обов'язковому вкJlюченню до поряДку ден}lого Зага--.lьнl:r .. - .
}-чзснltкiв. \'такоrtr,разi таке питання вважа€ться автоматично включеним до порядкч денного Загi:ьi.;,,. ,] : 

=}'часнltкiв.
r.8-8. Пiс.rя надсилання повiдомлення про скликання Загальних зборiв Учасникiв. заборонясться вl-l..--_ -. i.] _

fo пLrря_fк\ -]енНоГо Загальних зборiв Учасникiв, KpiM включення нових питань вiдповiдно п. 7.8.]. CTaTrTr l,_-э.:.,_-=..



-.Е 9. .]lrpeKTop Товариства зобов'язаний повiдомити Учасникiв Товариства llpo внесення змiн lo llоря.,lк\
.],iHHtalO не \lенше нiж за l0 днiв до запланованоi дати Загzutьних зборiв Учасникiв, вiдповiдно.ltо п. 7.8.4. CTaTvтr,
rt] 3;Э;|С l33.

-.S. ltj. {о порялку денного можуть бути BHeceHi буль-якi змiни за згодою Bcix Учасникiв Товариства. У такому
]:: ]с,.,]tr;л€ння п.п. 7.8.8 та 7.8.9 Статуту 'Говариства не застосовуються.

- 8.1l. Щиректор 'Говариства зобов'язаний надати Учасникам Товариства можливiсть ознайоми,I,14ся з
--l:.ъtз;та\llr та iнформацiею, необхiдними для розгляду питань порядку денного на Загальних зборах Учасникiв.
:;.:..t-:..p Товариства забезпечус належнi умови для ознайомлення з такими документами та iнформаrriсю за
\1 - з] э\L]_]/hенням Товариства у робочий час.

-,Q. [lроведення загальних зборiв учасникiв
-.9.1. Загальнi збори Учасникiв проводяться в порядку, встановленому Статутом Товариства.
- 9.]. Загальнi збори Учасникiв передбачають спiльну присутнiсть Учасникiв Т'овариства в одному Micrri л.lrя

_,i-]-,..гення питань порядку денного або можуть проводитися у режимi вiлеоконференцii, rло дозволя€ бачити та чути
з.: r. l.'часннкiв Зага,rьних зборiв Учасникiв одночасно.

-.9.j. На Загальних зборах Учасникiв. шо проволяться вiдповiдно ло п. 7.9.2. Статуту Товариства. велеться
-:,.-_-i.,_a,l. \ яко\tч фiксуються перебiг Загаqьних зборiв Учасttикiв та прийнятi рitttенttя. IIроr,окол пiлписуt,голова
l.-,-.-;lt ]tl[rpiB Учасникiв або iнulа уповнова,l(еt]а зборами особа. I{o;KcH У,|асrlllк'l'овариства, якttl.ii взяв ytIacTb у
:.-,-.,;:t зборах Учасникiв, може пiдписатll протокоJt.

-.9 ] Рiшення з питань, не включених до порядку денного Загальнl.tх зборiв У,tаслtикiв. приliмасться JlllIlle за

_^! -:;!. ]:,rr } Hllx беруть участь Bci Учасники Товариства, якi однос,гайно rtадали згоду на розгляд таких пllтаt]ь.
] _ :.: зэ;дення представника за ловiренiстю щодо надання такоt'згоди мають бути спечiально обумов.ltенi ловiренiстю.

-.q.5. yci витрати на пiдготовку та проведення Загальних зборiв Учасникiв несе 1'овариство. Якщо Загальнi
:i,-:,: \';зснlrкiв iнiцiйованi Учасником Товариства, витрати на пiдготовку та проведення таких Загальних зборiв
", -.:=;:r-в несе Учасник Товариства, який iнiцiюс Тх провелення, якщо iнше рiшення не прийнято Загальними зборами

,, j-
-' -:- -.: !. 3,

-.9.6. Зага-rьнi збори Учасникiв проводяться за мiсцезнаходженням Товариства, якщо iнше не встановлено
],.--.,;;irtl{ зборами Учасникiв. Проведення Загальних зборiв за межами територiТ УкраТни допуска€ться лише за
:- _.:-:,l:,OK-l пllсь\rовою згодою Bcix Учасникiв Товариства.

-.ч.-. }-часник Товариства може взяти участь у Загальttих зборах Учасникiв шляхом надання свого
:,. -:],1iз.-ення шо_]о голосування з питань порядку денного у письмовiЙ формi (заочне голосчванtrя). CnpaB>lcrricTb
- _-.,._. }'.зснltка Товариства на такому локументi засвiлчус,гься нотарiально.

гt1.1ос- \'часника Товариства зарахову€ться до результатiв голосування з кожного окремого питання, якщо,гекст
:- l'.\,зчтэ ,]Lr]во.lя€ визначити його волю щодо безумовного голосування за чи проти вiдповiдного рiшеtlня з питання
- _: i -::\ ,енного. ТакиЙ локумент долуча€ться до протоколу Загальних зборiв Учасникiв та зберiгасться разом iз Hltbt.

-. ll-). Рiшення загaLпьних зборiв учасникiв, прийняте lllляхом оllи,гування
Lll...яrtlrt опtlтчвання не можуть прийматllся рittlеttня про:
..,jэ]ння та прtj пи не ння повноважень l\иректора'Говарис,l,ва:
з:..ення зrliн до Статуту'Говарис,гва. llриЙняття рiulення llpo зltiiiсtlеtltlя ltiя.ltьносr,i 'I'оварисlвсrпt tta tri.tctaBi

i.i , -;_-bra-a! aтат\т\ i

]-lilт-гя. при€днання, подiл, видiлення або перетворенtlя Товариства, затвердження cTaTyTiB правонастуltникiв]
.:iквi:ацiю Товариства;
вitзначення розмiру статутного капiталу та розмiрiв часток Учасникiв Товариства у випадках, передба,lених

";ir1 ]зцрцg11;
вiiк_lючення Учасника з Товариства.
-.](J.i. IHiuiaTopoM проведення опитування може бути буль-який Учасник Товариства або !,иректор

ltr 3,]Г llCTB3.
-.lt).]. lHiuiaTop опитування надсила€ BciM Учасникам'l'овариства вiдповiдний запит з проектом рiшення iз

:i]}rrпr]нtlв?ного питання (питань). У такому запитi зазначаються адреса, на яку У.tасники Товариства мають надiс;tагtt
-э..r. вi:пов]i:ь та прийнятi рiшення, i строк, протягом якого вони мають це зробити. Надсилання Учасникам запитiв
rl:,He з:iГtснюватися iз застосуванням засобiв електронних комунiкачiй, а саме: iз застосуванням офiчiйноiелектронноi'
j -fec;: TtaBaptrcTBa.

- l0.-]. У разi згоди iз запропонованим рitшенням Учасник'говариства ltiлrlисчс проект рirлення та налсиJlас
;_ -: ,"jцiэтор\ протягом 1_5 лнiв з дня отримаtlня ]aIlll1,\,. Зt,о,tа Учасttика'I-овар1.1ства з прийнятим рitшенням шlаt,б\,тtt
:.il,. l.!!rзн!)ю. На.]силання Учасником згоди з прийttятипl рittlенtlям MorKe з,ltiiiсt]к)ltат1.1ся iз застосt ваl]няNl засобiв
:--:ii]]trHHll\ Kortr нiкацiй, а саме: iз застосуванням офirriйrrоi слек,гроttttоi'алресrr 'I-оварис,гва.

-.l0.-1. [нiчiаторопитування зобов'язаний викласти прийняте рitltеttня в письмовiй формi. до_tатl1 ,]о HboItl Kr)IIil

з:-;..lзi:еl"trсiхУчaсникiвТoвapисTвaTaнаДiслативсiмУчасникамT.oвapисТBаBIlopяДк}.BсТаt]oB-lеНt)\1..
-"-i;.rання запитiв. протягом l0 днiв з дати завершення строку на прийняття ним вiдповiдеil Bir Учаснttкiв TtrB.]:.,. -.-;

...'-;aTrrp L)пllт\вання передае l]иректору Товариства пiлписанi письмовi рiшення. oTpttrtaHi Bi: }'часнrrк]в Т,,э::.,--...
"'.' скрiп.rк-lються. зберiгаються разом та набувають статусу протоколу. Рiutенttя. прttйняте LI].,lя\t]\1 .r:,;]-,,.;.--..
rt,:,хэ бrтlt офорлlлено у виглялi единого письмового документа. пiдписаного Bcirta }'часнllкзrtll Т,..э;];,--.:

-,l0.5. Вiдповiдi, отриманi пiсля закiнчення встановленого строк\. або TaKi. зrticT яхttr нa -j,, ],.l ,--.. ..-:- :, -,,

зtа.]€в}lяв_lення Учасника Товариства щодо порушеного iнiцiаторо\1 пtiтання. не Bpa\(rB\Ka-baý - _ -:a - :: j ., --_.
:.зз1.,lьтатiв го-lос\,вання з такого питання.

I0



- 
. i-|,6. РiLпення вважасться tlрtttiнятим. якшlо за Hbot,o проl,олосуваJlL,l Bci Учаснtлки 'Говарrrстlза. 

l{aToro
:..,].::-: ]iшення вважа€ться останнiй день строку, проl,ягом якого Учасники мали надiсла,гr,t своТ вiдгrовiдi iHiuiaTop1
,:- b1,1,,з.,]tr рiшення.- , i. особливостi проведення Загальних зборiв Учасttикiв Товариством, що мас одного Учасника-, j] УТовариствi'щомаеодногОУчасника,рiLuеннЯзпитань,tцоналежатЬдокомпетеНцiiЗагальнихзборiв

,'' .:-.''.э. :lрllймаютьсятаким Учасником Товариства одноособово та оформлюються письмовим рitшенням такого
-' - a- -.'a a

- , , ] ло 1'овариства з одtlим Учаснlлком t]e застосовуlоться полоil(еlll|я Il.п. 7.1 .- ].l 0.С],гат),ту ToBapt.tcTBa. а
- _'i.:ЭННяt.tьогоСтатутузастосовуютьсязурахуванняl\4поJIо)кеtIьп.7.11.1,Ста,гl,ту1'oBaptlcTBa.

-. 
1 i. .]rrpeKTop 1'овариства

- ]].l , .Щllректор Товарис,гва здiйсrrюс управлiння поl,очною дiяльнiстю 'Говариства.
- ]].]. l]o компетенuiТ [иректора Товарства належить вирiulення Bcix питань. rtов'язаних з управлittням

. - _J_-*, :iя.-lьнiстю Товариства, KpiM питань. Iцо належать до виключноi компетенцir'Загальних зборiв Учаснttкiв
] j 

"_ 1J

- ] _1 , JllpeKTopa Т'овариства rti.,lзвi,гttttii 1]ala,,tbttttMt зборапr Y,tacttttKiB 1'оварttс,гва.- .].-.l JtrPc'KTopa 1'овариства п,tоже.,liят,tt Bi.r ilrerri 'l'оварttсгва бct _ttlBlpc,ttt,lcti.
-,],_<.J,оговiр.щоуклаластьсяз/{иректоромl'овариства,вi;tiл,rенi '|-оварисr,валiлltисусособа,уIlовtlовllжеtlа

-: -:.; -];{сання Загальними зборами учасникiв.- .] ь JlrpeKTop представля€ його iнтереси у вiлносинах зi BciMa вiтчизняними i iноземttимlt юри.гll|чtIиN.ltl
_,,].',',' -; 'lt]\{3_]Яна\lи. розпоряджасться майноМ Товарисr,ва, крiп,l випалкiв вiднесених до комIlетенцiТ Заr,аlьних
' : . _,-:-;;]i.-B. \к.lа.]а€ договори на суму, що не перевиruус 5 000 000,00 (п'я,гь мiльйонiв) грн.00 коп.. чкладас-: _ ] _ :_,:,.,. ts}1_1а€ fор)чеtIня. вiлкривас в банках поточнi та iHllli рахунки. корис,гус-I ься ItpaBo]\,t розпорядiкеl"lня

--j]-- JrrpebTop Товариства повинен Лiяти дgýрgqовiсно i розумно в iHTepecax Товариства.-,li.8 JlrpekTop Товариства несе вiдповiдальнiсть перед Товариством за збитки, заподiянi Товариству його
rгтf,тпчц rirчш або бездiяльнiстю.

-. l ].9. .i[KpKTop Товариства звiльнясться
ýEEн-

вiд вiдповiдальностi, якщо доведе, що шкоду заподiяно не з його

- ] , JlrpeKTop Товариства не може без згоди Загальних зборiв У.lасrtикiв:
_- i::fi]ззТ}l господарську лiяльнiсть як фiзична особа - пiдприсмець у ctPepi дiяльностi Товариства:
],.-;l \'чэ"^нltко\1 повного товариства або повним учасникоМ командитноГо товариства, цо здiйснюс дiяльнiсть

_ _:,:: :..--;r..;Ti Товариства;
],. -;: --.eHtlr! вllконавчого органу або наглядовоi рали iHtuot.o суб'скта господарювання. шlо здiйснюс дiяльнiсть

_ ::.: - i. bHtrg'Tj TtlBapt.tcTBa.
] _:,., ,зння обов'язкiв, передý3q9ццх п. 7. l2. l0. Статуту '1-oBaprrcTBa. с tliлс tаtsою ,;lJlя розiрвання 

'l'oBapttcTBoп,t

- --a_:. . _ j::зкт\ )з такою особокl без вигlлати компенсаttil'.
- _: ItrCa_]t]Bltrtи особами Товариства с Щиректор 

'['овариства та I'о.гtовttий бухr,а-гlтер (бухr,алтер).
- :, Вirнагороlа за виконання посадовою особою свотх обов'язкiв та надання Тй iнших б;lаг мсlжчть

. ,-': j.::.: ;l;i з1,1Llючно на умовах та пiдставах, зазначених у логоворi мiж нею iТовариством.
7.Ij .)_ 

Конфлiктом iHTepeciB е конфлiкт мiж обов'язком посадовоТ особи лiяти доýр9совiсно l розумно в
--::,;::,, ] _ .::;:.-тва в ui;lому та приватними iнтересами посадовоТ особи або iT афiлiйованих осiб.- _: : lэrl обраннi на посалу посадова особа Товариства зобов'язана подати Товариству

j: _- J_З;-.'., _::'], \- разi змiни складу афiлiйованих осiб посадова особа у п'ятиденний строк з дня.
: __,.1. -:_ -j-,,,,,,llHr. зобов'язана повiдомити про itе'fовариство.- 

. _: -l отрttrtання посадовою особою або ri афiлiйованими особами вiд TpeTix осiб виплат, винагород чи iнlлих
i.,:- эз:i:'rб33'1r.-'rнiсть).пов'язанi звиконаннямпосадовоюособоюtТповноважень.сконфлiктомiнтересiв.

- i_i._<.ПLrса]оВаособа,якiйсталовiдомопровиникненняконфлiктуiнтересiв.зобов'язанапротягомдвохлнiв
-i1-;\{LlB[l пL]вi-]о\ltlтtl Про це,Щиректора Товариства. flиректор Товариства зобов'язаний повiдомити про вtlникнеl{ня, -:,..iK-]r iHTepeciB 1cix Учасникiв Товариства протягом двох днiв з дня отримання iнформачii про наявний конфлiкт

___ _ _:л

- ]] 6. Посадовим особам заборонясться розI,оJlоIltчва,ги irttPopMlaLtiKr. lllo cTaJla i'м вiлtlма ч зв'язк) з
:"'_ -:-:Я\1 Hli\lli поса.]овltх обов'язкiв ,га с,гаttовr.tть Kolrc1-1ltiйlll l,a(\,llll1It|(l 'J'tlBapttcrBa 

.t tt с, Kott(li,,lcHltiйHoto. крiлr
: ,-:_l З. Kt].lll розкриття такоТ iH(lopMal(iT вимагасться,]аконом. I_{я забороrtа;lit,TaKoiK Ilротяl,ом олllого рок} з даl-tl
-:"-.1-е;ня tрозiрвання) договорУ мiж посадовою особою i'I'оварисr,вом. якtltо iнrrlий строк t{e встаtlоl]лений-гакилl
_ _ - 3C]rr\!.

- l_],r. Порушення посадовоЮ особоЮ обов'язкiв, передбачених п. 7.1з.l.. 7.13.3.. 7.13..5.. 7. l3.6. Crarr гr
] _ =,.:,l;тва. с пi:ставою лля розiрвання Товариством договору (контракту) з такою особою без виплати KoMпeHcaLtit'.

-.l_r.8. Посадовi особи ТоваРиства, виннi у порушенНi порялкУ вчиненнЯ значних правочинiв, солi-lарнсl
, -:..;__lзкlть за збитки, заподiянi Товариству.

-.1-1. Го-,lовний бухгалтер (бухгалтер) HapiBHi з .Ц.иректором несе вiдповiдальнiсть за прийняття госпо;lарсько
- ],:]HJtrBtl\ рiшень, сплату податкiв i вiдрахувань державi i органам мiсцевого управлiння.-.l5, Го"-lовНий бухгалтер (бухгалтеР) призначаСться на посадУ i звiльнястьСя з посади,Щиректороrl rа rrз,
-:..:' :.-:lttc\ по_]атковОiта бухгалтерськоiзвiтнiстi,,га пов'язаних з нею платiжних локументiв;-.)6. Керiвники пiлрозлiлiв призначаються на посаду i,звiльняються з tlосади /lиректором.-, )-. Розпоряд)hенFlя керiвникiв структурних lriлрозлiлiв обов'язковi лля Bcix ix робiтнlrкiв.

перелiк своТх
коли Тй стало

ll



;.18. Трl,довий колектив Товариства складають Bci громадяни, rло беруть участь cвocto пpatleto в iiого

_ri я.,l ь H.-lcT i на ос HoBi трудового договору.

чI l I. трудовI вIдноси н и. соцl АJI btI Е зАБЕзI-I EI{ Ен ня
S ., Тр1 :oBi вiлносинИ праuiвникiВ'I'овариства Ре|-1zлlооrraя труловим догоt]ором .

S . .. loBapllc1go забезпечус BciM r-rраriюlочим безltе.rнi умови пpaLti i гrесе вiдповi/tzutьнiсть за lIlкоду.

: : i-,. ,1gрч,lв'ю iпрачезлатностi прашiвникiв.
S -,i. Прrrйняrrr, пaр.raлення i звiльнення працiвника, робочий час i час вiдпо,lинк),. охорона праrti. Tpy,roBa

- : ,1'--,nf. t]П_l1Т? прачi та iнш_ri питання трудових вiдносин регулюються також правиJIами внутрiшнього трудовоt,о

:., - - _: i -{\. iншttми внутрiшнiми нормативниМи актами, що приймаються 1'овариством у вiдповiлностi з

:.. ' ::эaТВо\r.
S ]]. В Товариствi. мiж власнtlком або уповнова)кеttllм lIlIN! оргаllопl i труловим колективо]\1 або

: - -:-.з:]ll\l Hll\l Oplal{oM мо7(е )к.,lа,lillllся KoJleKlrrBttttii ,'toltlBip. якll\4 рсlv,,llок]ll,ся вttробни,li. r,pr.ttlBi la

-:-:-- зi:нr.lсttни трулового колективу з aдMit,licTpalticto 
'I'oBapttc,t,Ba. [Jиь,ttlгtl ,гtо змiст) i llоря.,tок }}iлаlенllя

-:. ]i:эпi1\ :оговорiВ визначаютьСя законодавСтвом ltpo ко.ltективнi Jlоговори.

s i,J, Розпорядок робочого дня, позмiннi роботи, ведення облiку робочого Llacy. llорядок tlадання вихiлtlих

- : :::}СТОК. а також трив€Lлiсть ЩОрiчних оплачених вiдпусток визнаrlа€ Щиректор 1'овариства. llевикоtlанtlя

_;-: -i:lзктора при реалiзачii контрактних умов трудових вiдносин с безперечною умовою для розриву контракту.

! ], Робiтнlrки Товариства пiдлягакlть соцiальному, медичному страхуванню i соцiальному забезIIече}]нtо в

]:.-,.. n.] \\loBa\. шtо обумовЛенi в труловому договорi, KoHTpaKTi або колекl,ивному договорi (1,вr,rпалку,його

, -:-:--., ToBapllcTBo може, за рахунок особистtlх KoulTiB. страхувати своТх спiвробiтникiв без обмеження суми i

-: ., :-:j\oBKll.
: _:, ToBapltcTBo може надавати матерiальну допомогу спiвробiтникам, видавати безпроцентнi позики на

: *, - :i' ,{l]т.lа. .fач. присадибних госпоДарств. приДбання автомобiлiв. iншt,tх лорогоtliнних ToBapiB та на iHtrti

i , TtrBOplIcTBo може видiляти рittlенням Загальних зборiв Учасникiв гроluоВi суМи В HaltioнaJlblliЙ i

- :, - . ..:KlTi _1.1я оздоровлення своiх спiвробiтникiв та ч.rlенiв l'x сiплей i lulя купiвлi прелставt{иttЬкоlо оДЯГ\'

_ - . _ --.:..:\1 ToBaplrcTBa i членам Тх сiмей.
i : T..BaplrcTBo викону€ норми по oxopoHi прачi та технiцi безпеки i несе вiдповiдальнiсть за lUкоду. запо;riяну

- .,.: - _:::_e]_]aTgocTi прачiвникiв. а також заходtl по цивiльнiй обороrriта протипоже;кнiй безпеrri,

r - К...,tпетенцiя та повноваIiенt]я тру,цовOго KoJIcKTrlB},. йсlt,о виборнt.tх ttрt,аttiв-],Iliйснюю,tься \,вiлпоt]i;lllt)с]i

.:: _ , з, r: \-краi'ни.
l Х. ВlДt"lОВUIАJI bll lС'Гl, CTOPl ll,

- ' i.'..:ыен Учаснttк 'I-oBapt.tcTBa ttecc вiлtlовi.,tа:tьttiс'гь За збtt't'кtt. llt() t]l1lItlK,'lll у' 
'Говарrrс гва aCltl ilttttttr

-_-_ . :. .,--11l BiH НаВМисно або HeHaBNrticHo t] усТановЧIlх або iнцtих ДокуМентах'l't'вариства Вка}аВ HeBiprri або

-; ; _ - : - _ ,.l _; .l та iншим чином дiяв всупереч положенням Статуту 'Говариства.

: - Якшо !,иректор лiс незаконно, перевищус межу свотх повноважень. не дотримусться чинного

-. -. _::--э;. CTaTrT1,, рiшень Загальних зборiв Учасникiв або дiс халатно, BiH несе вiдповiдальнiсть за збl,tткtl. шо

] ,--., : :ar1,.lbTaTi цього у Товариства, окремих Учаснltкiв.
- _: ..:;l наявностi пiдстав Товариство пред'являс позов Учасникам або посадовим особам. якшо це вирitttать

.: : :- -.:., \'rзснttкiв.
.. j _^- ; зе-]ення справи в сулi Загальнi збори У.tасникiв обllрають своiх прс,лставникiв (уповноваженttх).
. j '-.-.зснttкll Товариства. що вимагають пред'явлеl{ня позову, зобов'язанi вiлшколувати суловi Bt, грати у

:, :-, , : -'.1 ,'з;: В ПоЗоВi.
. l ?or]iTHttKlr ТоварисТва повиннi вiдшкодувати HaHeceHi 'l-овариству 3битки на умовах, обговорсttих в

_. -_.,:, _a, ;fi-l\{\ на роботу.
х. внЕсЕння зм lH до стАтуту товАриствА.

Рlшення Загапьних зборiв У,tасникiв'I'овариства" Illo tIо.lасться ]lJlя лержавноi ресс,гРаttiТ змitt _rtl

: ..-:_:j-э.! r tlttсьмовiй (iopMl. tlрOliltlвас,гься. IlpOtlv\4ep()l}\( lься Ia lli.,ttlttcvt,t,bcя BciMa Учасttttкаь,ltt^

: - . j': -:i;1\1ii НllN'lи особами або головою l,a секретарем Загzutьttttх зборiв у разi ltрийняl,rя такого рilltеtlttя

_ _ : :-,l,.1i: зli1,lp?\1t.t. Справжнiсть пiдписiв на такому piLut'HHi 1-1oTapiaJlbtIo заСвi;tчУСТЬСЯ,

] }'товариствi, що мас одного учасника, рiшення з пlIтаньл tцо наJIежиl'ь ло комIlе,гСнцiТ зat,tutbttlrx зборiВ

-:--:':, з. прllЁtrtаюТься такиМ учасникоМ одноособовО та оформлюються письмовим рiшенням такого учасника.

- -::::: aIь пirписiв на такому рiшеннi нотарiально засвiдчу€ться.
._:. Нова релакчiя Статуту "Говариства виклада€ться у письмовiЙ формi, llрошива€ться, проtlумерову€,ться та

- _-,, j_.._ , ься \'часНиками! уповноважеНими нимИ особамИ або гоJlовоtо та секреТарем ЗагалЬних зборiв, 1 разi
-- -.=' .Uло.О рiшеннЯ ЗагатtьнимИ зборамИ УчасникiВ Товариства, СправжнiстЬ пiдписiВ на Новiй релакuiTСrатуту,
- -:: : ):tr засвirчусться,

. ,,J.CTaTyT вступа€ в дiю з часу державноi ресстрачii Товариства у BcTaHoBJleHoMy IIорядку.

.,r.l. Внесення змiн до Статуту злiйснюсться Загальними зборами Учасникiв та ре€струються вiдповiлно до

:.. . -.. l,'xparHrl ..I-1po леря<авну рессr,рачiю юриди(lних осiб. (liзичrзих осiб , lliлrrрl,rt,мttiв та громадських формll ваrlь"

l2

-



xI. видlл тА IIрипинЕtl}lя товАриствА,
l l. Blr:i_r товариства
l1.1. Blr:i.lort € створе1]ня о/lного або бiльrrrе TOBapl|cTB iз rlереланrtям Йому (ir,r) Зl'iЛНО З РОЗПОДirrЫtИМ бrulаНСОtvt

част}tнtt rtal-tHa. прав та обЪв'язкiв товариства.,] якого злiйснtос-гься lзt,tдiл. Clel ltриtttltlс}lня ос,ганньоl,о,

l 1.2. Прнпинення товариства обов'язкiв iншишл;i-r_;ъ;;;;;;;";;""инясться внаслiдок передання всього свого майна, Bcix гrрав та обов'язкiв iншишl

ппоDлUе.т\/ПцIjк2N, lIlпяхОм ?пи,т,тя- пDllсдt{ання, rrодiлу, перетворення або в резуль,гатi- -- -:]:;i,;1,.t товариствам - правонаступникам шляхом злиl,тя, прllсдt{ання, Ilодlлу, перетворення

- ': -:-
- ] ]..бровi,lьне припинення ,говариства здiйсню€ться за рiшенням загzuIьних зборiв учасникiв у порялку,

: _-:- :.-.---\l} цtlrl Законом, з дотриманням вt4мог, BcTaHoBJIeH1,1x законодаI]ством. IHLtti ltiдс,гави та IIорялок

] -: -,. i lr'lB3PrtCTBa встановлюються законом,

_- .: -: .]я lовариства проводиться призначено}о лiквiдацiйною комiсiсю/лiквiлатором, а у вигlадках припинення

, :--: - :_ :з рiшенням судi або госполарського сулу - лiквiлацiйноtо комiсiсю, шо призliачасться l]ими органамl!.

- -::]я про припинення юридичноt особи п,tuaь,liar"r" вiдомостi llpo персональний склад KoMiciT з припинеlltlя

. , ,, : з реорганiзашiТ, лiквiдаuiл-rноТ KoMiciT), ri голову або лiквiдатора, ре€страuiйнi номери облiкових карток

---:--]': э lltr_]aтKiB або серiю та номер nuanopiu (л-,rя фiзичних осiб, якi через своi релiгiйнi переконання вiлмовttлися

: - -::,,1r9l-тя ресстрачiйного номера облiковоi картки Ilлатника податкiв, повiдомttли про lte вiдповi;tttиt"l

" --: .--_-а.чlli-t орган i плають вiлмiтку в паспортi llpo право з,цiл-tснювати платежi за cepicK-t та tloМepoM паспорта), Ilpo

:._.. .: afpoK заявлення кредиторами своТх вимог.

: --. .:tt]начення лiквiдацiйноI комiсiТ/лiквiдацiТ до неi tlереходять vci гtовt,tоваженttя по управлiнr]ю справамl]

.:_: .-з:, _liквi:ацiйна комiсiя/лiквi,rатор оuiнЮс наяв1lе майно'l'оваРиства. виявJlяс Гtогtr крелиторiв та:iебiторiв i

:, : ], :.. {_ься з Ht.l]\,1l.i. в)I(ива€ захо,Lliв до сплат11 боргiв '['оварис,тва ,r,peTiM сlссlбам та ЙогО УtlаСНИКаN,l. cKJla]ta(

.. _j- ;:аiiй баlанс та пода€ його виtuому органу -Гооар,,с.uа або opl-arlv. lIlo пр,ltзнаt|ив.ltiквiлаltiitttу r<oMiciK,l, (-,грок

_:_ ;:--; j':9 кре_]tlторамИ своТ вимог обчitс';tюс,rься ,] моменту оприjltоJlt]еtltlя BiJlIlOBi1,1l]oi' iнформаLtiI rra o(lirtiiirrtlпt1

:: --_: - 1злтра--lьного органу виконавчоТ влаДtl, ulо здiiiснкlс державну поlliтику в c(lepi ;lержавноi pcccTpartii' llpo

: - -: j:i з._iпt-lвi:но до вимог чинного законодавства УкраТни,

] _1. Якшо серед правопопередникiв товариства с акцiонерне товариство, акцiонерами якого с особи, права на

-':- : -.: -j пi_]ставi ,rоговору з таким акttiонерним товарис,гвом, реорганiзаuiя такого товариства не допускасl,ься, а

] : - _: -:.r :еорганiзацiю е недiйсним.
_, r,.;:ття товариств
: З.l;ttтяrt € створення нового I,осподарського товариства - правонаступника з переданtiям иоN1\' всь()г(

_ -:. :a \ ]cfB та обов'язкiв декiлькох товариств, шо припи}lяlоться внаслiдок цього,

або декiлькох товариств з переданням ним (ними) згi,rно

l прав та обов'язкiв iншому господарському товариству

-:-: -;Jl-, llHllK\.
- ],]. Якшо товариству, до якого здiйснюсться присднання. Ilалежить частка у статутному капlталl товарис,гва

-. -:,'a:-\+.ться. така частка не врахову€ться для виз}lаtlенtlя розмiру с,гатутllого капiталу товариства в pe]\,-]b,raт

] ,.]-::-i, Якшо товариству. що при(,Jlнус-гься. llil-lleжtll ь (lacтKa у с,га,|-ч,гtlому каrriгалi ToBap}lcTBa, _lo яког(

.,- i:-,:,1:"ся прll€днання. така частка tte враховусться лля ВиЗНаЧL'ltllя розмiру cTaT),THoto каttiтал1, 1оварllсI,ва

i,_ _...- э-;Т, пп}t( _]Нання.

. j, Прllс:нання товариства

_ _ :, _. Прlrсднанням с припинення одного
-::€-:S'::bHll\t актом усього свого маЙна, Bcix

, i,-<, По:i_,l товариствапLuсцнq 
тпR2пистRя з -Iого майна, Bcix прав

_ i,:.l. По:i,,lом € припинення товариства з переданням всього и 
_

_;l._..э{tr\! HtlBlt\1 товариствам - правонаступникам згiдно з роЗПОЛiЛЬНИМ баЛаttСОМ,

--.j.]. Якшо частка у статутному капiталi товариства. шо припиня€ться шляхом полiлу, належить самом

- 
'.:];icTB\. така частка пiдпr.ас розполiлу мiж його учасниками пропоршiйно до належних Тм часток у статутном

..- :. j ToBapllcтBa, що прrrпинясться.
. i.6. Перетворення товариства
.i.6.1. Перетворенням i змiна органiзачiйно-правовот форми товариства з його подальшим припине}ll{ям т

-::.-:iня\t )сьогО майна, Bcix праВ i обов'язкiВ новому господарському товариству - правонаступнику,

- i .-. J,оговiр про припинення товариства
.,-.1.1-овариства. якi беруть участЬ у припиненlli. мо>ьуть укJlасти логовiр tlpo припинення, який Btl]HatIllтll\l

," :,: :lеРе.]ачi майна, npu,,u'обоr;язкiв юриличним особам - правонасl,упtiикам. розмiр часток кожного \часнllка

_-:-,.-:L]\l\'капiталi кожноТ юриличноТ особи - правонастуПника або коефiчiснти KoHBepTauiT часток в акцit'(якш

--::,:_Iзст\пниками с акцiонернi товариства;, склал органiв юридиtlних осiб _ правонаступникiв та iншi rrtoB

:.,,,] l:3ння.
.S.ПорялокконвертаttiТчастокуразiприпиl{еllllяТавtrдiллТоварисТва
.S,1.1lравонастуIIникаМ юридlltlнllх осiб. якi Ilрtjlltll|иJlися. t]e l\'lO'/KVTЬ llaJle){ia,гt,l часткtt у BJlact{oMy ста,г\тttо\,

:
..8.2. Конвертацiя часток учасникiв V cTaTvTHoMv каttirалi ,l оварllс,гва. llto llр1,1tlll}tя("гься Bl]ac-lll]lOK Il()_1l"l\,

-:,-l:;]i статутному капiталi товариств-прuuо"uaтуп""кiв злiйснюс,гься iз збереженням сtliввiдноutенttя Mi;K часiка\,

- .-' ;: KiB 1 капiталi товариства та кожного товариства-правоllаступника,

.,.S.]. Частки учасникiв у статутному капiталi товариства, що припинясться внаслiдок злиття або прис,lнаttн

. _ -.::].ються в частки учасникiв у статутному капiталi товариства-правонаступника iз збереженням спiввiдношенl

та обов'язкiв двом чl



мiж часткаIчrи учасникiв, яке iснувzrло в товариствi, що припинилося, у межах сукупноТ частки таких учасникiв у
статутному капiталi товариства-правонаступ ника.

ll.s.4. У разi видiлу товариства частки у статутному капiталi товариства, з якого здiйсню€тьСя видiл,

конвертуються в частки цього товариства i товариства, що видiлилося, та розподiляються мiж учасниками iз

збереженням спiввiдношення часток rlасникiв товариства, що iснувало до видiлу.
l1.8.5. У разi перетворення товариства частки у статутному капiталi товариства, що перетворюеться,

конвертуютьсЯ в частки товариства-Правонастуtlника та розподiляються мiж учасниками iз збереженням

спiввiдношення часток учасникiв товариства, шо iснувало до перетворення.

l 1.8.б. Якщо правонаступником товариства с юридична особа, щодо якот законом не передбачено статутного
(складеного) капiталу або полiлу такого капiталу на частки мiж учасникаI\4и, положення частин лругот- п'ятоi цiстстаттi
не застосовуються.

l 1.9. Захист прав кредиторiв пiл час видiлу та припинення товариства
l 1.9. l. Протягом 30 днiв з дати прийняття рiшення про припинення товариства шляхом полiлу, перетворення, або

про видiл, а в разi припинення шляхом злиття або прислнання - з лати прилiняття рitttення про це ocTaHHiM з тоl]ариств.

що беруть участь у злиттi або присднаннi, товариство, що плану€ видiл, та кожне товариство, ЩО беРе УЧаСтЬ В

припиненнi вiдповiдно, зобов'язане письмово повiдомити про це Bcix вiдомих йомУ (Тм) крелиторiв.
|1.9.2. Крелитор такого товариства, вимоги якого до товариства не забезпеченi договором забеЗпечення, Протягом

30 днiв з дати направлення йому повiломлення, або з дати опублiкування повiдомлення, зазначеного в частинi першiй

цiеi cTaTTi, мае право звернутися з письмовою вимогою про злiйснення на вибiр товариства однiеТ з таких Дiй:

l) надання забезпечення виконання зобов'язання;
2) лострокового припинення або виконання зобов'язання (зобов'язань) перел кредитором та вiлшколУвання

збиткiв, якщо iнше не встановлено договором мiж товариством та кредитором,
l1.9.3. Якшо кредитор не звернувся до товариства у встановлений строк з письмовою вимогою, вважаеться, що

BiH не вимагас вiд товариства вчинення додаткових дiй щодо зобов'язання (зобов'язань) перел ним.

l1.9.4. Видiл або припинення товариства не можуть бути завершенi до задоволення вимог, заявлених

кредиторами.
l 1.9.5. Товариство, створене внаслiдок вилiлу, несе субсилiарну вiлповiдальнiсть за зобов'язаннями товариства, З

якого здiйснено видiл, якi згiдно з розполiльним балансом не перейtuли дотовариства, створеного внаслiдок вrtлiлу.

Товариство, з якого здiйснено видiл, несе субсилiарну вiдповiдальнiсть за зобов'язаннями, якi згiдно з розполi.ltьним
балансом перейшли до товариства, створеного внаслiдок вилiлу. Якщо внаслiдок вилiлч створено декiлька товариств.
вони несуть субсидiарну вiдповiдальнiсть спiльно з товариством, з якого здiйснено видiл, солiдарно. Якщо пiсля вилiлу
неможливо точно встановити обов'язки товариства, з якого здiйснено видiл, за окремим зобов'язанням, що iснувzurо у
нього до видiлу, товариство, з якого здiйснено видiл, та cTBopeHi внаслiдок вилiлу товариства несуть солiларну
вiдповiдальнiсть перел кредитором за таким зобов'язанням.

l 1.9.6. Якщо товариств-правонаступникiв, створених внаслiдок полiлу, декiлька, то товариство-правонаступtlик,
створене внаслiдок подiлу, несе субсидiарну вiлповiдальнiсть за зобов'язаннями товариства, що припинилося, якi

перейшли до iншого товариства-правонаступника згiдно з розподiльним балансом. Якцо пiсля полiлу неможливо
точно визначити товариство-правонаступника щодо конкретних обов'язкiв товариство, що припинилося, товариства-
правонаступники несуть солiдарну вiдповiдальнiсть перел кредиторами товариства, що припинилося.

€диний Учасник
товАриствл з оБмЕжЕною вIдповlдАльнlстю
(ФlНАнСоВА коМПАн Iя (€ВРоПоШТА>:

Вiд ПРИВАТНоГо ПЦПРи€МСТВА "Лк-кАПIТдЛ"
.Щиректор Прокопiв Людмила Петрiвна

l4



-Франкiвськ, Iвано-Франкiвськоi об.lIастi, УкраТна.

Щесятого лютого двi тисячi двадцять IIершого року. Я, [Iавлiнський B.fl., llриватний
HoTapiyc Iвано-Франкiвського мiського нотарiального округу засвiдчую справжнiсть
пiдпису duрекmора Праваmноzо пidпрuелtсmва кЛК-КАПIТДЛD Прокопiв Люdлtuлlu
Пеmрiвнu, який зроблено у моiй присутностi.

Особу Прокопiв Люdмuлtu Пеmрiвнu, яка пiдписала документ, встановлено, ii
дiездатнiсть та повноваження представника перевiрено.

Зареестровано в peecTpi заltр 8 Г/
Стягнуто плати вiдповiдно до cTaTTi 3 1

УкраТни "Про HoTapiaT" в гривнях
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Код доступу: 5240863Зl79З

Реестрацiйний номер справи: 1 l l90l382941

опис

докуN{ентiв, що подаються зiцвником для проведення державноi реестрацii
в единому державному peecтpi юридичних осiб,

фiзичних осiб - пiдприсмцiв та громадських формувань
",Щержавна реестрацiя змiн до вiдомостей про юридичну особуt|

,Щля проведення державноi реестрацii ".Щержавна ре€страцiя змiн до вiдомостей про
юридичЕу особу" юридична особа ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВЦПОВIДАЛЬНIСТЮ
"ФIНАНСОВА КОМIЬНlЯ "€ВРОПОШТА" под:rла насryпнi документи :

1. Заява про державну реестрацiю змiн до вiдомостей про юридичну особу, що мiстяться
в единому державному peecTpi юридичних осiб, фiзичних осiб - пiдприемцiв та громадських
формувань
2. .Щокумент про сплату адмiнiстративного збору
3. Рiшення уповноваженого органу управлiння юридичноi особи про змiни
4. Стаryт (нова рсдакцiя)
5. Засвiдченi копiТпаспортiв кiнцевого бенефiцiарного власника
6. .Щокуменц що пiдтверджус повноваженЕя на rlасть у загirльних зборах.

.Щокументи отримав:
Щалин Ю.В.
Загвiздянська сiльська рада

Особи, виннi у BHeceHHi до установчих докулrентiв або iнших доцументiвп якi подаються державному реестратору,
завiдомо неправдивIIr( вiдомостей, якi пiдлягають внесенню до единого державного реестру юридичних осiб, фiзичних
осiб-пiдприемцiв та громадських формувань, несуть вiдповiдальнiсть, встановлену законом (частина четверта cTaTTi 35

Закону Украiни "Про державку ресстраuiю юридичних осiб, фiзичних осiб-пiдприсмцiв та цромадських формувань").

Отримати результат ЕадаЕня адмiнiстративних посл)лг мохпиво за 4дресою:
https ://чsr.miпj ust. gov.ua/ua,/fr eesearch

Заявнпк:

(прiзвище, iм'я по батьковi)

.Щата формування опису: l 0.02.202 l

(пiдпис)

ttýf,
i*Ёý
Еg= S;о!a * i-ý,е :йч

'томриство-
3 оБмЕжЕною

вlдловlq^ьнlстю
кФlНАНСоВА
коllпАня

с€ВРоПоlлТАr

[rаУ^ Г,М

../r- r)


