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ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ОХОРОННИЙ ХОЛДІНГ", що 

іменується далі – Товариство, створене і діє у відповідності до положень Закону України "Про товариства з 

обмеженою та додатковою відповідальністю" та інших законодавчих актів України, а також цього Статуту, який 

є його єдиним установчим документом. Товариство несе відповідальність за своїми зобов’язаннями всім 

належним йому майном. Товариство не відповідає за зобов’язаннями своїх учасників. 

 

Стаття 1. НАЙМЕНУВАННЯ ТА МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ТОВАРИСТВА. 

1.1. Повне найменування українською мовою: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ОХОРОННИЙ ХОЛДІНГ". 

1.2. Скорочене найменування українською мовою: ТОВ "ОХОРОННИЙ ХОЛДІНГ". 

Повне найменування російською мовою: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОХРАННЫЙ ХОЛДИНГ". 

1.3. Скорочене найменування російською мовою: ООО "ОХРАННЫЙ ХОЛДИНГ". 

1.4. Повне найменування англійською мовою: LIMITED LIABILITY COMPANY "SECURITY 

HOLDING". 

1.5. Скорочене найменування англійською мовою: "SECURITY HOLDING" LLC. 

1.6. Повне та скорочене найменування Товариства іншими мовами та порядок його використання 

визначається загальними зборами учасників або учасником (в разі якщо учасником Товариства є одна особа). 

1.7. Місцезнаходження Товариства: Україна, 02125, місто Київ, вулиця Курнатовського,          

будинок 20 «А». 

Стаття 2. УЧАСНИКИ ТОВАРИСТВА. 

2.1. Учасниками Товариства є: 

2.1.1. МОСКАЛЕНКО ОЛЕКСАНДР ВІКТОРОВИЧ, 08 червня 1970 року народження, паспорт серії 

ВК472472, виданий 08 лютого 2008 року Новоазовським РВ ГУ МВС України в Донецькій області, 

реєстраційний номер облікової картки платника податків 2572618932, зареєстрований за адресою: Донецька 

область, місто Новоазовськ, вулиця Леніна, будинок 13, квартира 28.  

2.1.2 КЛЮЦКІВСЬКИЙ АНАТОЛІЙ ІВАНОВИЧ, 10 серпня 1961 року народження, паспорт з 

безконтактним електронним носієм 000260955, виданий 28.12.2016 року, органом 8025, дійсний до 28.12.2026 

року, УНЗР – 19610810-01478, реєстраційний номер облікової картки платника податків 2250217573, 

зареєстрований за адресою: місто Київ, вулиця Дяченка, будинок 20, квартира 33, який володіє 50% статутного 

капіталу. 

2.2. Учасниками Товариства можуть бути як фізичні, так і юридичні особи. Кількість учасників 

Товариства не обмежується. 

2.3. Учасником Товариства може бути одна особа у випадку набуття нею у власність всіх часток в 

Статутному капіталі Товариства. 

2.4. Учасники Товариства мають право: 

1) брати участь в управлінні Товариством у порядку, передбаченому законом та визначеному цим 

Статутом; 

2) отримувати інформацію про господарську діяльність Товариства; 

3) брати участь у діяльності Товариства в обсязі і формах, передбачених Статутом; 

4) брати участь у розподілі прибутку Товариства та одержувати його частину (дивіденди); 

5) вийти з Товариства та здійснювати відчуження часток у Статутному капіталі Товариства в порядку, 

встановленому законом та цим Статутом; 

6) отримати у разі ліквідації Товариства частину майна, що залишилася після розрахунків з кредиторами, 

або його вартість; 

7) подавати пропозиції на розгляд загальних зборів учасників та інших органів Товариства; 

8) учасники можуть мати інші права, передбачені чинним законодавством та цим Статутом. 

2.5. Учасники Товариства зобов’язані: 

1) додержуватися Статуту Товариства; 

2) виконувати рішення загальних зборів учасників Товариства, а також вносити вклади у розмірі, 

порядку та засобами, передбаченими цим Статутом; 

3) не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію щодо Товариства; 

4) учасники можуть мати інші обов’язки, встановлені чинним законодавством та цим Статутом.  

 

Стаття 3. МЕТА, ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ 

ТОВАРИСТВА. 

3.1. Метою діяльності Товариства є реалізація економічних, соціальних, професійних і творчих інтересів 
учасників Товариства та отримання прибутку. Напрямки і форми діяльності Товариства визначаються чинним 

законодавством та цим Статутом. 

3.2. Предметом діяльності Товариства є будь-яка не заборонена чинним законодавством України 

господарська діяльність з надання послуг, виконання робіт, торгівлі, виробництва продукції і товарів, тощо.  
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Основними напрямками діяльності Товариства є: 
✓ Діяльність приватних охоронних служб; 

✓ Будівництво будівель; 

✓ Будівництво водних споруд; 

✓ Будівництво доріг і автострад; 

✓ Будівництво доріг і залізниць; 

✓ Будівництво житлових і нежитлових будівель; 

✓ Будівництво залізниць і метрополітену; 

✓ Будівництво інших споруд, н. в. і. у.; 

✓ Будівництво інших споруд; 

✓ Будівництво комунікацій; 

✓ Будівництво мостів і тунелів; 

✓ Будівництво споруд електропостачання та телекомунікацій; 

✓ Будівництво споруд; 

✓ Будівництво трубопроводів; 

✓ Веб-портали; 

✓ Ветеринарна діяльність; 

✓ Виробництво електронних компонентів; 

✓ Виробництво електронної апаратури побутового призначення для приймання, записування та відтворювання звуку й 

зображення; 

✓ Виробництво змонтованих електронних плат; 

✓ Виробництво інструментів і обладнання для вимірювання, дослідження та навігації; 

✓ Виробництво іншого електричного устаткування; 

✓ Виробництво обладнання зв'язку; 

✓ Діяльність із керування комп'ютерним устаткуванням; 

✓ Діяльність посередників у торгівлі товарами широкого асортименту; 

✓ Діяльність посередників, що спеціалізуються в торгівлі іншими товарами; 

✓ Діяльність телефонних центрів; 

✓ Діяльність у сфері архітектури; 

✓ Діяльність у сфері безпроводового електрозв'язку; 

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

✓ Діяльність у сфері зв’язків із громадськістю; 

✓ Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах; 

✓ Діяльність у сфері права; 

✓ Діяльність у сфері проводового електрозв'язку; 

✓ Діяльність у сфері фотографії; 

✓ Діяльність фітнес-центрів; 

✓ Допоміжне обслуговування наземного транспорту; 

✓ Дослідження кон'юнктури ринку та виявлення громадської думки; 

✓ Електромонтажні роботи; 

✓ Електромонтажні, водопровідні та інші будівельно-монтажні роботи; 

✓ Знесення та підготовчі роботи на будівельному майданчику; 

✓ Знесення; 

✓ інша діяльність у сфері електрозв'язку; 

✓ Інша діяльність у сфері інформаційних технологій і комп'ютерних систем; 

✓ Інша діяльність у сфері спорту; 

✓ Інша професійна, наукова та технічна діяльність, н. в. і. у.; 

✓ Інші будівельно-монтажні роботи; 

✓ Інші види роздрібної торгівлі в неспеціалізованих магазинах; 

✓ Інші роботи із завершення будівництва; 

✓ Інші спеціалізовані будівельні роботи, н. в. і. у.; 

✓ Інші спеціалізовані будівельні роботи; 

✓ Комплексне обслуговування об’єктів; 

✓ Комп'ютерне програмування; 

✓ Консультування з питань інформатизації; 

✓ Консультування з питань комерційної діяльності й керування; 

✓ Лізинг інтелектуальної власності та подібних продуктів, крім творів, захищених авторськими правами; 

✓ Малярні роботи та скління; 

✓ Монтаж водопровідних мереж, систем опалення та кондиціонування; 

✓ Надання в оренду автомобілів і легкових автотранспортних засобів; 

✓ Надання в оренду будівельних машин і устаткування; 

✓ Надання в оренду водних транспортних засобів; 

✓ Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна; 

✓ Надання в оренду офісних машин і устатковання, у тому числі комп'ютери;  

✓ Надання в оренду інших машин, устатковання  та товарів, н.в.і.у; 

✓ Надання інших індивідуальних послуг, н.в.і.у. 

✓ Надання інших інформаційних послуг, н. в. і. у.; 

✓ Неспеціалізована оптова торгівля; 

✓ Оброблення даних, розміщення інформації на веб-вузлах і пов'язана з ними діяльність; 

✓ Обслуговування систем безпеки; 

✓ Оптова торгівля деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічним обладнанням; 

✓ Оптова торгівля деталями та приладдям для автотранспортних засобів; 

✓ Оптова торгівля електронним і телекомунікаційним устаткованням, деталями до нього; 
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✓ Оптова торгівля комп'ютерами, периферійним устаткованням і програмним забезпеченням; 

✓ Оптова торгівля побутовими електротоварами й електронною апаратурою побутового призначення для приймання, 

записування, відтворювання звуку й зображення; 

✓ Організація будівництва будівель; 

✓ Підготовчі роботи на будівельному майданчику; 

✓ Покриття підлоги й облицювання стін; 

✓ Покрівельні роботи; 

✓ Проведення розслідувань; 

✓ Професійно-технічна освіта; 

✓ Рекламні агентства; 

✓ Ремонт і технічне обслуговування електричного устатковання; 

✓ Ремонт і технічне обслуговування електронного й оптичного устатковання; 

✓ Ремонт комп’ютерів і периферійного устатковання; 

✓ Роботи із завершення будівництва; 

✓ Розведення інших тварин; 

✓ Розвідувальне буріння; 

✓ Роздрібна торгівля в спеціалізованих магазинах електронною апаратурою побутового призначення для приймання, запису, 

відтворення звуку й зображення; 

✓ Роздрібна торгівля деталями та приладдям для автотранспортних засобів; 

✓ Роздрібна торгівля залізними виробами, будівельними матеріалами та санітарно-технічними виробами в спеціалізованих 

магазинах; 

✓ Роздрібна торгівля комп'ютерами, периферійним устаткованням і програмним забезпеченням у спеціалізованих магазинах; 

✓ Роздрібна торгівля меблями, освітлювальним приладдям та іншими товарами для дому в спеціалізованих магазинах; 

✓ Роздрібна торгівля побутовими електротоварами в спеціалізованих магазинах; 

✓ Роздрібна торгівля телекомунікаційним устаткованням у спеціалізованих магазинах; 

✓ Роздрібна торгівля, що здійснюється фірмами поштового замовлення або через мережу Інтернет; 

✓ Складське господарство; 

✓ Спеціалізовані будівельні роботи; 

✓ Технічне обслуговування та ремонт автотранспортних засобів; 

✓ Установлення столярних виробів; 

✓ Штукатурні роботи. 

3.3. Види діяльності, які підлягають ліцензуванню, можуть здійснюватися тільки при наявності спеціального 

дозволу (ліцензії), отриманого у встановленому чинним законодавством України порядку. 

3.4. Товариство самостійно здійснює зовнішньоекономічну діяльність відповідно до законодавства України та 

цього Статуту. 

3.5. Товариство користується повним обсягом прав суб’єкта зовнішньоекономічної діяльності відповідно до 

чинного законодавства України. 

3.6. Товариство після сплати передбачених законом податків і зборів (обов’язкових платежів) має право 

самостійно розпоряджатись валютною виручкою від проведених ним операцій, крім випадків, визначених 

чинним законодавством України. 

3.7. Товариство вправі отримувати в іноземних фінансових установах валютні кредити на договірній основі. 

 

Стаття 4. ПОРЯДОК ВСТУПУ ДО ТОВАРИСТВА ТА ВИХОДУ З НЬОГО. 

4.1. Засновники Товариства набувають статусу учасників з моменту державної реєстрації Товариства. Інші особи 

можуть вступити до Товариства шляхом придбання частки у Статутному капіталі Товариства або шляхом 

внесення свого внеску до Статутного капіталу. Рішення про прийняття до складу учасників Товариства нової 

особи приймається загальними зборами. Особа, яка прийнята загальними зборами до складу учасників 

Товариства, набуває статусу учасника Товариства з моменту державної реєстрації відповідних змін до Статуту 

Товариства. 

4.2. Учасник Товариства, частка якого у Статутному капіталі товариства становить менше 50 відсотків, може 

вийти з Товариства у будь-який час без згоди інших учасників і вимагати свою частку у майні Товариства, 

письмово повідомивши про це всіх інших учасників. 

4.3. Учасник товариства, частка якого у Статутному капіталі товариства становить 50 або більше відсотків, може 

вийти з товариства за згодою інших учасників. 

4.4. Рішення щодо надання згоди на вихід учасника з товариства може бути прийнято протягом одного місяця з 

дня подання учасником заяви, якщо інший строк не передбачений Статутом. 

4.5. Якщо для виходу учасника необхідна згода інших учасників товариства, він може вийти з товариства 

протягом одного місяця з дня надання такої згоди останнім учасником, якщо менший строк не визначений такою 

згодою. 

4.6. Учасник вважається таким, що вийшов з товариства, з дня державної реєстрації його виходу. Вихід учасника 

з товариства, внаслідок якого у товаристві не залишиться жодного учасника, забороняється. 

4.7. Не пізніше 30 днів з дня, коли Товариство дізналося чи мало дізнатися про вихід учасника, воно зобов'язане 

повідомити такому колишньому учаснику вартість його частки, надати обґрунтований розрахунок та копії 
документів, необхідних для розрахунку. Вартість частки учасника визначається станом на день, що передував 

дню подання учасником відповідної заяви у порядку, передбаченому Законом України "Про державну 

реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань". 
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4.8. Товариство зобов'язане протягом одного року з дня, коли воно дізналося чи мало дізнатися про вихід 

учасника, виплатити такому колишньому учаснику вартість його частки. Статутом товариства, що діє на момент 

виходу учасника, може встановлюватися інший строк для здійснення такої виплати. 

4.9. Вартість частки учасника визначається виходячи з ринкової вартості сукупності всіх часток учасників 

товариства пропорційно до розміру частки такого учасника. 

4.10. За погодженням учасника товариства, який вийшов, та товариства зобов'язання зі сплати грошових коштів 

може бути замінено зобов'язанням із передачі іншого майна. 

4.11. Товариство виплачує учаснику, який вийшов з товариства, вартість його частки або передає майно лише 

пропорційно до розміру оплаченої частини частки такого учасника. 

4.12. Товариство зобов'язане надавати учаснику, який вийшов з товариства, доступ до документів фінансової 

звітності, інших документів, необхідних для визначення вартості його частки. 

4.13. Статутом товариства можуть бути передбачені інші строки, порядок, розмір та спосіб проведення 

розрахунків з учасником, що виходить з товариства, а також порядок вибору суб'єкта оціночної діяльності. 

Відповідні положення можуть бути внесені до Статуту, змінені або виключені з нього одностайним рішенням 

загальних зборів учасників, у яких взяли участь всі учасники товариства. 

4.14. Положення пунктів 4.9. – 4.12. -7.11 статті 4  Статуту застосовуються також до відносин щодо наслідків 

прийняття загальними зборами учасників рішення про виключення учасника з товариства. Не пізніше 30 днів з 

дня прийняття загальними зборами учасників такого рішення, Товариство зобов'язане повідомити колишньому 

учаснику (його спадкоємцю, правонаступнику) вартість його частки. Вартість частки визначається станом на 

день, що передував дню прийняття загальними зборами учасників рішення про виключення учасника з 

товариства. 

4.15. Правила цієї статті застосовуються також до відносин щодо виходу з товариства спадкоємця чи 

правонаступника учасника. 

4.16. Учасник Товариства у випадках та в порядку, встановлених законом, може бути виключений з Товариства. 

 

Стаття 5. ПЕРЕХІД ЧАСТКИ (ЧАСТИНИ ЧАСТКИ) УЧАСНИКА  

У СТАТУТНОМУ КАПІТАЛІ ТОВАРИСТВА. 

5.1. Учасник товариства має переважне право на придбання частки (частини частки) іншого учасника 

товариства, що продається третій особі. Придбання здійснюється за ціною та/або інших умовах, на яких частка 

(частини частки) пропонувалася для придбання третім особам. 

5.2. Якщо кілька учасників товариства скористаються своїм переважним правом, вони придбавають частку 

(частину частки) пропорційно до розміру належних їм часток у Статутному капіталі товариства. 

5.3. Учасник товариства, який має намір продати свою частку (частину частки) третій особі, зобов'язаний 

письмово повідомити про це інших учасників товариства та поінформувати про ціну та розмір частки, що 

відчужується, інші умови такого продажу. Якщо жоден з учасників товариства протягом 30 днів з дати 

отримання повідомлення про намір учасника продати частку (частину частки) не повідомив письмово учасника, 

який продає частку (частину частки), про намір скористатися своїм переважним правом, вважається, що такий 

учасник товариства надав свою згоду на 31 день з дати отримання і повідомлення, і така частка (частина частки) 

може бути відчужена третій особі на умовах; які були повідомлені учасникам товариства. 

5.4. Якщо учасник товариства, який має намір продати свою частку (частину частки) третій особі, отримав від 

іншого учасника письмову заяву про намір скористатися своїм переважним правом, такі учасники зобов'язані 

протягом одного місяця укласти договір купівлі-продажу пропонованої до продажу частки (частини частки). У 

разі ухилення продавця від укладення договору купівлі-продажу покупець має право звернутися до суду із 

позовом про визнання договору купівлі-продажу частки (її частини) укладеним на запропонованих продавцем 

умовах. У разі ухилення покупця від укладення договору купівлі-продажу продавець має право реалізувати свою 

частку третій особі на раніше повідомлених учасникам товариства умовах. 

5.5. Учасник товариства має право вимагати в судовому порядку переведення на себе прав і обов'язків покупця 

частки (частини частки), якщо переважне право такого учасника товариства є порушеним. Позовна давність за 

такими вимогами становить один рік. 

5.6. Якщо продаж частки (частини частки) у Статутному капіталі товариства здійснюється на аукціоні 

(публічних торгах) відповідно до закону, переважне право учасника товариства не застосовується. 

5.7. Переважне право учасника товариства не застосовується у разі, якщо це передбачено корпоративним 

договором, стороною якого є такий учасник. 

 

Стаття 6. ПЕРЕХІД ЧАСТКИ ДО СПАДКОЄМЦЯ АБО  

ПРАВОНАСТУПНИКА УЧАСНИКА ТОВАРИСТВА. 

6.1. У разі смерті або припинення учасника товариства його частка переходить до його спадкоємця чи 

правонаступника без згоди учасників товариства. 

6.2. У разі смерті, оголошення судом безвісно відсутнім або померлим учасника - фізичної особи чи припинення 

учасника - юридичної особи, частка якого у Статутному капіталі товариства становить менше 50 відсотків, та 

якщо протягом року з дня закінчення строку для прийняття спадщини, встановленого законодавством, 

спадкоємці (правонаступники) такого учасника не подали заяву про вступ до товариства відповідної закону, 

Товариство може виключити учасника з товариства. Таке рішення приймається без врахування голосів учасника, 
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який виключається. Якщо частка такого учасника у Статутному капіталі товариства становить 50 відсотків або 

більше, Товариство може приймати рішення, пов'язані з ліквідацією товариства, без врахування голосів цього 

учасника. 

 

Стаття 7. ВІДЧУЖЕННЯ ЧАСТКИ У СТАТУТНОМУ КАПІТАЛІ ТОВАРИСТВА  

ІНШИМ УЧАСНИКАМ ТОВАРИСТВА АБО ТРЕТІМ ОСОБАМ. 

7.1. Учасник товариства має право відчужити свою частку (частину частки) у Статутному капіталі товариства за 

плату або безоплатно іншим учасникам товариства або третім особам. 

7.2. Відчуження частки (частини частки) та надання її в заставу допускається лише за згодою інших учасників. 

7.3. Учасник товариства має право відчужити свою частку (частину частки) у Статутному капіталі лише в тій 

частині, в якій вона є оплаченою. 

 

Стаття 8. ОСОБЛИВОСТІ ЗВЕРНЕННЯ СТЯГНЕННЯ НА ЧАСТКУ УЧАСНИКА ТОВАРИСТВА. 

8.1. Звернення стягнення на частку учасника товариства здійснюється на підставі виконавчого документа про 

стягнення з учасника грошових коштів або на підставі виконавчого документа про звернення стягнення на 

частку майнового поручителя, яка передана у заставу в забезпечення зобов'язання іншої особи. 

8.2. Виконавець повідомляє Товариство про намір звернути стягнення на частку учасника товариства (боржника) 

та надсилає постанову про накладення арешту на частку. Товариство повинне протягом 30 днів з дня одержання 

такого повідомлення надати відомості, необхідні для розрахунку вартості частки боржника відповідно до пункту 

8.4 статті 8 Статуту. 

8.3. З дня одержання повідомлення, передбаченого пунктом 8.2 статті 8 Статуту, Товариство зобов'язане 

надавати виконавцю та боржнику доступ до документів фінансової звітності, інших документів, необхідних для 

визначення вартості частки боржника. 

8.4. Протягом 15 днів з дня закінчення строку, визначеного пунктом 8.2 статті 8 Статуту, виконавець здійснює 

розрахунок вартості частки боржника відповідно до ринкової вартості сукупності всіх часток учасників 

товариства пропорційно до розміру частки такого учасника станом на день, що передував накладенню арешту на 

частку. 

8.5. Виконавець пропонує іншим учасникам товариства (крім тих, які письмово відмовилися від свого 

переважного права щодо частки) придбати частку відповідно до статті 20 Закону України "Про товариства з 

обмеженою та додатковою відповідальністю". 

8.6. Покупець повинен сплатити вартість частки протягом 10 днів з дня укладення договору купівлі-продажу. 

Виконавець передає частку покупцю протягом 10 днів з дня надходження оплати. 

8.7. Якщо оплата, передбачена пунктом 8.6 статті 8 Статуту, не буде здійснена у встановлений строк, договір 

купівлі-продажу вважається розірваним. 

8.8. Якщо Товариство не виконає обов'язків відповідно до пункту 8.2 чи пункту 8.3. статті 8 Статуту, або 

учасники товариства не скористаються правом на придбання частки або якщо договір купівлі-продажу 

вважатиметься розірваним відповідно до пункту 8.7 статті 8 Статуту, частка передається на реалізацію на 

аукціоні в загальному порядку. 

 

Стаття 9. НАБУТТЯ ТОВАРИСТВОМ ЧАСТКИ У ВЛАСНОМУ СТАТУТНОМУ КАПІТАЛІ. 

9.1. Товариство має право придбавати частки у власному Статутному капіталі без його зменшення на розмір 

такої частки лише за умови, що на день такого придбання Товариство сформує резервний капітал у розмірі ціни 

придбання викупленої частки, який не може використовуватися для здійснення виплат на користь учасників 

такого товариства. 

9.2. Відплатний договір про набуття Товариством частки у власному Статутному капіталі укладається лише за 

одностайним рішенням загальних зборів учасників, у яких взяли участь всі учасники товариства. 

9.3. Частки, що належать товариству, не враховуються при визначенні результатів голосування на загальних 

зборах учасників при розподілі прибутку товариства, а також при розподілі майна товариства у разі його 

ліквідації. 

9.4. У разі придбання частки (частини частки) учасника самим Товариством без зменшення Статутного капіталу 

товариства воно зобов'язане здійснити відчуження такої частки відплатно не пізніше ніж через один рік з дня 

придбання частки (частини частки). 

 

Стаття 10. ВИПЛАТА ДИВІДЕНДІВ УЧАСНИКАМ ТОВАРИСТВА. 

10.1. Виплата дивідендів здійснюється за рахунок чистого прибутку товариства особам які були учасниками 

товариства на день прийняття рішення про виплату дивідендів, пропорційно до розміру їхніх часток. 

10.2. Товариство виплачує дивіденди грошовими коштами, якщо інше не встановлено одностайним рішенням 

загальних зборів учасників, у яких взяли участь всі учасники товариства. 

10.3. Дивіденди можуть виплачуватися за будь-який період, що визначається рішенням загальних зборів 

учасників. 

10.4. Виплата дивідендів здійснюється у строк, що не перевищує шість місяців з дня прийняття рішення про їх 

виплату, якщо інший строк не встановлений Статутом товариства або рішенням загальних зборів учасників. 
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10.5. Посадові особи товариства, винні у введенні в оману учасників товариства щодо його фінансового стану, 

зокрема шляхом подання (включення) недостовірної інформації до документів товариства, що призвело до 

здійснення неправомірних виплат, несуть разом з учасниками солідарну відповідальність за зобов'язанням щодо 

повернення виплат товариству. 

 

Стаття 11. ОБМЕЖЕННЯ ВИПЛАТИ ДИВІДЕНДІВ. 

11.1. Товариство не має права приймати рішення про виплату дивідендів або виплачувати дивіденди, якщо: 

1) Товариство не здійснило розрахунків з учасниками товариства у зв'язку із припиненням їх участі у товаристві 

або з правонаступниками учасників товариства відповідно до цього Закону; 

2) майна товариства недостатньо для задоволення вимог кредиторів за зобов'язаннями, і строк виконання яких 

настав, або буде недостатньо внаслідок прийняття рішення про виплату дивідендів чи здійснення виплати. 

11.2. Товариство не має права виплачувати дивіденди учаснику, який повністю або частково не вніс свій вклад. 

 

Стаття 12. СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ ТОВАРИСТВА. 

12.1. Статутний капітал Товариства складається з номінальної вартості часток його учасників, виражених у 

національній валюті України. Розмір частки учасника товариства у Статутному капіталі товариства може 

додатково визначатися у відсотках. Розмір частки учасника товариства у відсотках повинен відповідати 

співвідношенню номінальної вартості його частки та Статутного капіталу Товариства. Статутний капітал 

Товариства визначає мінімальний розмір майна, що гарантує інтереси його кредиторів. 

12.2. Розмір Статутного капіталу Товариства складає 343 000 (триста сорок три тисячі) грн. 00 коп., який 

утворений за рахунок внеску учасників Товариства. Частка учасників в Статутному капіталі Товариства 

становить: 

- Москаленко Олександр Вікторович – вклад в сумі 171 500 (сто сімдесят одна тисяча п’ятсот) грн. 00 коп., що 

становить 50% (п’ятдесят) Статутного капіталу Товариства. 

- Клюцківський Анатолій Іванович – вклад в сумі 171 500 (сто сімдесят одна тисяча п’ятсот) грн. 00 коп., що 

становить 50% (п’ятдесят) Статутного капіталу Товариства. 

12.3. Кожен учасник Товариства повинен повністю внести свій вклад протягом шести місяців з дати державної 

реєстрації товариства, якщо інше не передбачено Статутом. Вартість вкладу кожного учасника товариства 

повинна бути не менше номінальні вартості його частки. 

12.3.1. При цьому вклади можуть вноситись грошовими коштами, будинками, спорудами, обладнанням, цінними 

паперами та іншими матеріальними цінностями, правом користування землею, водою, іншими природними 

ресурсами, а також іншими майновими та немайновими правами (в тому числі на інтелектуальну власність). 

12.3.2 Забороняється використовувати для формування Статутного (складеного) капіталу товариства бюджетні 

кошти, майно державних (комунальних) підприємств, яке відповідно до закону (рішення органу місцевого 

самоврядування) не підлягає приватизації, та майно що перебуває в оперативному управлінні бюджетних 

установ, якщо інше не передбачено законом. 

12.4. Товариство не може надавати позику для оплати вкладу учасника або поруку за позиками, кредитами, 

наданими третьою особою для оплати його вкладу. 

12.4.1. Вклад у негрошовій формі повинен мати грошову оцінку, що затверджується одностайним рішенням 

загальних зборів учасників, у яких взяли участь всі учасники товариства. При створенні Товариства така оцінка 

визначається рішенням засновників про створення Товариства. 

12.4.2. Майновий вклад оцінюється Учасниками в гривнях і відображається в протоколі та/або в акті оцінки та 

приймання-передачі. 

12.5. Якщо учасник прострочив внесення вкладу чи його частини, виконавчий орган товариства має надіслати 

йому письмове попередження про прострочення. Попередження має містити інформацію про невнесений 

своєчасно вклад чи його частину та додатковий строк, наданий для погашення заборгованості. Додатковий 

строк, наданий для погашення заборгованості, встановлюється виконавчим органом товариства чи Статутом 

Товариства, але не може перевищувати 30 днів. 

12.6. Якщо учасник Товариства не вніс вклад для погашення заборгованості протягом наданого додаткового 

строку, виконавчий орган товариства має скликати 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 розміру 

Статутного капіталу Товариства та сплату такої заборгованості відповідними учасниками; 

4) про ліквідацію Товариства. 

12.7. Голоси, що припадають на частку учасника, який має заборгованість перед Товариством, не враховуються 

при визначенні результатів голосування для прийняття рішення відповідно до пункту 12.6 статті 12 Статуту. 

12.8. Зміна розміру Статутного капіталу Товариства відбуваються за рішенням загальних зборів учасників 

Товариства у відповідності до чинного законодавця України. Зміни до Статуту, пов'язані зі зміною розміру 

Статутного капіталу та/або зміною складу учасників, підлягають державній реєстрації у встановленому законам 

порядку. 
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12.9. Товариство має право зменшити свій Статутний капітал: 

а) у разі зменшення номінальної вартості часток усіх учасників Товариства співвідношення номінальної вартості 

їхніх часток повинно зберігатися незмінним; 

б) після прийняття рішення про зменшення Статутного капіталу Товариства його виконавчий орган протягом 10 

днів має письмово повідомити кожного кредитора, вимоги якого до товариства не забезпечені заставою, 

гарантією чи порукою, про таке рішення. 

12.10. Кредитори протягом 30 днів після отримання повідомлення, зазначеного в частині третій цієї статті, 

можуть звернутися до товариства з письмовою вимогою про здійснену 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 вимагати в судовому порядку дострокового припинення або виконання 

зобов'язань Товариством. Якщо кредитор не звернувся до товариства з письмовою вимогою у строк, 

передбачений частиною четвертою цієї статті, вважається, що він не вимагає від товариства вчинення 

додаткових дій щодо виконання зобов'язань перед ним. 

12.11. Рішення товариства з обмеженою відповідальністю про зменшення його Статутного капіталу набирає 

чинності не раніш як через 3 місяці після державної реєстрації і оприлюднення у встановленому порядку. 

12.12. Якщо після закінчення другого чи кожного наступного фінансового року вартість чистих активів 

Товариства виявиться меншою від Статутного капіталу, то Товариство зобов'язане оголосити про зменшення 

свого Статутного капіталу і зареєструвати відповідні зміни до Статуту в установленому порядку, якщо Учасники 

не прийняли рішення про внесення додаткових вкладів. Якщо вартість чистих активів Товариства стає меншою 

від визначеного законом мінімального розміру Статутного капіталу, то Товариство підлягає ліквідації. 

12.13. Збільшення Статутного капіталу Товариства допускається лише після внесення всіма учасниками 

товариства своїх вкладів у повному обсязі. Збільшення Статутного капіталу Товариства, яке володіє часткою у 

власному Статутному капіталі, не допускається. 

Збільшення Статутного капіталу може бути здійснене: 

1) збільшити Статутний капітал товариства без додаткових вкладів за рахунок нерозподіленого прибутку 

Товариства (у разі збільшення Статутного капіталу за рахунок нерозподіленого прибутку товариства без 

залучення додаткових вкладів склад учасників товариства та співвідношення розмірів їхніх часток у Статутному 

капіталі не змінюються; 

2) за рахунок додаткових вкладів його Учасника(ів) (номінальна вартість частки учасника товариства може бути 

збільшена на суму, що дорівнює або менша за вартість додаткової і вкладу такого учасника); 

3) за рахунок розширення складу Учасників Товариства; 

4) або іншим способом відповідно до чинного законодавства України. 

12.14. Учасники товариства можуть збільшити Статутний капітал товариства за рахунок додаткових вкладів 

учасників та/або третіх осіб за рішенням загальних зборів учасників. 

12.15. Кожний учасник має переважне право зробити додатковий вклад у межах сум збільшення Статутного 

капіталу пропорційно до його частки у Статутному капіталі. Треті особи та учасники товариства можуть зробити 

додаткові вклади після реалізації кожним; учасником свого переважного права або відмови від реалізації такого 

права в межах різниці між сумою збільшення Статутного капіталу та сумою внесених учасниками додаткових 

вкладів, лише якщо це передбачено рішенням загальних зборів учасників про залучення додаткових вкладів. 

12.16. У рішенні загальних зборів учасників товариства про залучення додаткових вкладів визначаються 

загальна сума збільшення Статутного капіталу товариства, коефіцієнт відношення суми збільшення до розміру 

частки кожного учасника у Статутному капіталі та запланований розмір Статутного капіталу. 

12.17. Додаткові вклади можуть вноситися у негрошовій формі. У такому разі рішенням загальних зборів 

учасників визначаються учасники товариства та/або треті особи, які вносять майно, та його грошова оцінка. 

12.18. Учасники товариства можуть вносити додаткові вклади протягом строку, встановленого рішенням 

загальних зборів учасників, але не більше ніж протягом одного року з дня прийняття рішення про залучення 

додаткових вкладів. 

12.19. Треті особи та учасники товариства можуть вносити додаткові вклади протягом шести місяців після 

спливу строку для внесення додаткових вкладів учасниками, які мають намір реалізувати своє переважне право, 

якщо рішенням загальних зборів учасників про залучення додаткових вкладів не встановлено менший строк. 

12.20. Статутом або одностайним рішенням загальних зборів учасників, в яких взяли участь всі учасники 

товариства, можуть встановлюватися інші строки для внесення додаткових вкладів, може встановлюватися 

можливість учасників вносити додаткові вклади без дотримання пропорцій їхніх часток у Статутному капіталі 

або право лише певних учасників вносити додаткові вклади, а також може бути виключений етап внесення 

додаткових вкладів лише тими учасниками товариства, які мають переважне право. 

12.21. З учасником товариства та/або третьою особою може бути укладено договір про внесення додаткового 

вкладу, за яким такий учасник та/або третя особа зобов'язується зробити додатковий вклад у грошовій чи 

негрошовій формі, а Товариство - збільшити розмір його частки у Статутному капіталі чи прийняти до 

товариства з відповідною часткою у Статутному капіталі. 
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12.22. Протягом одного місяця з дати спливу строку для внесення додаткових вкладів, встановленого відповідно 

до цієї статті, загальні збори учасників 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 фактично 

внесених ними додаткових вкладів; 

3) затвердження збільшеного розміру Статутного капіталу товариства. 

12.23. Якщо додаткові вклади не внесені учасником товариства та/або третьою особою, з яким (якою) укладено 

договір про внесення додаткового вкладу, в повному обсязі та своєчасно, такий договір вважається розірваним, 

якщо рішенням загальних зборів учасників не затверджено розмір частки такого учасника та/або третьої особи, 

виходячи з фактично внесеного ним додаткового вкладу. Рішення про збільшення Статутного капіталу набирає 

чинності з дня внесення цих змін до державного реєстру. 

 

Стаття 13. УПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВОМ. 

13.1. Органи Товариства: 

13.1.1. Органами Товариства є загальні збори учасників та виконавчий орган. 

13.2. 3агальні збори учасників: 

13.2.1. Загальні збори учасників є вищим органом товариства. 

13.2.2. Кожен учасник товариства має право бути присутнім на загальних зборах учасників, брати участь в 

обговоренні питань порядку денного і голосувати з питань порядку денного загальних зборів учасників. 

13.2.3. Кожен учасник товариства на загальних зборах учасників має кількість голосів, пропорційну до розміру 

його частки у Статутному капіталі товариства, якщо інше не передбачено Статутом. 

13.3. Компетенція загальних зборів учасників: 

13.3.1. Загальні збори учасників можуть вирішувати будь-які питання діяльності товариства. 

13.3.2. До компетенції загальних зборів учасників належать: 

1) визначення основних напрямів діяльності Товариства, затвердження його планів та звітів про їх виконання; 

2) внесення змін до Статуту товариства, прийняття рішення про здійснення діяльності Товариством на підставі 

модельного Статуту; 

3) зміна розміру Статутного капіталу товариства; 

4) затвердження грошової оцінки негрошового вкладу учасника; 

5) перерозподіл часток між учасниками товариства у випадках, передбачених Законом України "Про товариства 

з обмеженою та додатковою відповідальністю"; 

6) обрання та припинення повноважень наглядової ради товариства або окремих членів наглядової ради, 

встановлення розміру винагороди членам наглядової ради товариства; 

7) обрання члену одноосібного виконавчого органу товариства, встановлення розміру винагороди членам 

виконавчого органу товариства; 

8) визначення форм контролю та нагляду за діяльністю виконавчого органу товариства; 

9) створення інших органів товариства, визначення порядку їх діяльності; 

10) прийняття рішення про придбання Товариством частки (частини частки) учасника; 

11) затвердження результатів діяльності товариства за рік або інший період; 

10) розподіл чистого прибутку товариства, прийняття рішення про виплату дивідендів; 

13) прийняття рішень про виділ, злиття, поділ, приєднання, ліквідацію та перетворення товариства, обрання 

комісії з припинення (ліквідаційної комісії), затвердження порядку припинення товариства, порядку розподілу 

між учасниками товариства у разі його ліквідації майна, що залишилося після задоволення вимог кредиторів, 

затвердження ліквідаційного балансу товариства; 

14) прийняття інших рішень, віднесених Законом України "Про товариства з обмеженою та додатковою 

відповідальністю" до компетенції загальних зборів учасників. 

15) брати участь у діяльності юридичної особи, учасником (засновником, власником) якої є Товариство, в обсязі 

і формах, передбачених статутними документами такої юридичної особи та чинним законодавством України, в 

тому числі, але не виключно, здійснювати: контроль за порядком ведення обліку та руху необоротних та 

оборотних активів, довгострокових та поточних зобов'язань і забезпечень, власного капіталу,  ініціювати 

проведення щорічних інвентаризацій активів та зобов'язань, а також проведення службових перевірок, надання 

консультацій, роз'яснень та інше. 

13.3.3. Питання, передбачені пунктом 13.3.2 Статуту та інші питання, віднесені законом до компетенції вищого 

органу товариства, не можуть бути віднесені до компетенції інших органів товариства, якщо інше не випливає із 

Закону України "Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю". 

13.3.4. До виключної компетенції загальних зборів учасників Статутом товариства також може бути віднесено 

вирішення інших питань. 

13.4. Скликання загальних зборів учасників: 

13.4.1. Загальні збори учасників скликаються у випадках, передбачених Законом України "Про товариства з 

обмеженою та додатковою відповідальністю" або Статутом товариства, а також: 

1) з ініціативи виконавчого органу товариства; 

2) на вимогу учасника або учасників товариства, які на день подання вимоги в сукупності і володіють 10 або 

більше відсотками Статутного капіталу товариства. 



10 

 

13.4.2. Річні загальні збори учасників скликаються протягом шести місяців наступного за звітним року, якщо 

інше не встановлено законом. До порядку денного річних загальних зборів учасників обов'язково вносяться 

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

13.4.3. Якщо вартість чистих активів товариства знизилася більш як на 50 відсотків порівняно з цим показником 

станом на кінець попереднього року, виконавчий орган товариства скликає загальні збори учасників, які мають 

відбутися протягом 60 днів з дня такого зниження. До порядку денного таких загальних зборів учасників 

включаються питання про заходи, які мають бути вжиті для покращення фінансового стану товариства, про 

зменшення Статутного капіталу товариства або про ліквідацію товариства. 

13.4.4. У разі порушення обов'язку, передбаченого п.13.4.3. Статуту , та визнання товариства банкрутом до 

закінчення трирічного строку з дня зниження вартості чистих активів, передбаченого частиною третьою цієї 

статті, члени виконавчого органу солідарно несуть субсидіарну відповідальність за зобов'язаннями товариства. 

Члени виконавчого органу, які доведуть, що не знали і не мали знати про таке зниження вартості чистих активів 

товариства або голосували за рішення про скликання загальних зборів учасників зв'язку із зниженням вартості 

чистих активів товариства, звільняються від відповідальності за порушення цього обов'язку. 

13.4.5. Вимога про скликання загальних зборів учасників подається виконавчому органу товариства в письмовій 

формі із зазначенням запропонованого порядку денного шляхом направлення рекомендованим листом на 

юридичну адресу Товариства. У разі скликання загальних зборів учасників з ініціативи учасників товариства, 

така вимога повинна містити інформацію про розмір часток у Статутному капіталі товариства, що належать 

таким учасникам на день подання такої вимоги та зворотну адресу для направлення поштової кореспонденції. 

13.4.6. Виконавчий орган товариства повідомляє про відмову в скликанні загальних зборів учасникам, які 

вимагали скликання таких зборів, письмово із зазначенням причин відмови протягом п'яти днів з дати 

отримання вимоги від таких учасників товариства. 

13.4.7. Разом з питаннями, запропонованими для включення до порядку денного загальних зборів учасників 

особою, яка вимагає скликання таких зборів, виконавчий орган товариства з власної ініціативи може включити 

до нього додаткові питання. 

13.4.8. Виконавчий орган товариства зобов'язаний вчинити всі необхідні дії для скликання загальних зборів 

учасників у строк не пізніше 20 днів з дня отримання вимоги про проведення таких зборів. 

13.4.9. У разі, якщо протягом 10 днів з дня, коли Товариство отримало чи мало отримати вимогу про скликання 

загальних зборів, учасники не отримали повідомлення про скликання загальних зборів учасників, за умови 

відсутності відмови в скликанні загальних зборів учасників товариства, особи, які ініціювали їх проведення, 

можуть скликати загальні збори учасників самостійно. У такому випадку обов'язки щодо скликання та 

підготовки проведення загальних зборів учасників, передбачені статтею 32 Закону України "Про товариства з 

обмеженою та додатковою відповідальністю", покладаються на учасників товариства, які ініціювали загальні 

збори учасників. 

13.4.10. Загальні збори учасників можуть прийняти рішення з будь-якого питання без дотримання вимог, 

встановлених Законом України "Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю" та Статутом 

товариства щодо порядку скликання загальних зборів учасників та щодо повідомлень, якщо в таких загальних 

зборах учасників взяли участь всі учасники товариства та всі вони надали згоду на розгляд таких питань. 

13.5. Порядок скликання загальних зборів учасників товариства: 

13.5.1. Загальні збори учасників скликаються виконавчим органом товариства. Статутом товариства може бути 

визначений інший орган, уповноважений на скликання загальних зборів учасників. 

13.5.2. Виконавчий орган товариства скликає загальні збори учасників шляхом надсилання повідомлення про це 

кожному учаснику товариства. 

13.5.3. Виконавчий орган товариства зобов'язаний повідомити учасників товариства не менше ніж за 30 днів до 

запланованої дати проведення загальних зборів учасників, якщо інший строк не встановлений Статутом 

товариства. 

13.5.4. Повідомлення, передбачене п. 13.5.2. Статуту, надсилається поштовим відправленням з описом 

вкладення на адресу реєстрації учасника товариства або вказану ним адресу тимчасового місця проживання. 

Повідомлення може бути направлено на надані учасником засоби електронного зв’язку, що є дійсними та 

доступними на території України. 13.5.5. У повідомленні про загальні збори учасників зазначаються дата, час, 

місце проведення відповідно до п.13.3.6 Статуту, порядок денний. Якщо до порядку денного включено питання 

про внесення змін до Статуту товариства, до повідомлення додається проект запропонований змін. 

13.5.6. Виконавчий орган товариства приймає рішення про включення запропонованих питань до порядку 

денного загальних зборів учасників. 

13.5.7. Пропозиції учасника або учасників товариства, які в сукупності володіють 10 або більше відсотками 

Статутного капіталу товариства, підлягають обов'язковому включенню до порядку денного загальних зборів 

учасників. У такому разі таке питання вважається автоматично включеним до порядку денного загальних зборів 

учасників. 

13.5.8. Після надсилання повідомлення, передбаченого частиною третьою цієї статті, забороняється внесення 

змін до порядку денного загальних зборів учасників, крім включення нових питань відповідно до  п. 13.5.9 

Статуту та обставин, передбачених п.13.5.10 Статуту. 
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13.5.9. Виконавчий орган товариства зобов'язаний повідомити учасників товариства про внесення змін до 

порядку денного не менше ніж за 10 днів до запланованої дати загальних зборів учасників.13.5.10. До порядку 

денного можуть бути внесені будь-які зміни за згодою всіх учасників товариства. У такому разі положення 

пунктів 13.5.8 та 13.5.9 Статуту не застосовуються. 

13.5.10. Виконавчий орган товариства зобов'язаний надати учасникам товариства можливість ознайомитися з 

документами та інформацією, необхідними для розгляду питань порядку денного на загальних зборах учасників. 

Виконавчий орган товариства забезпечує належні умови для ознайомлення з такими документами та 

інформацією за місцезнаходженням товариства у робочий час з  попередженням про необхідність такого 

ознайомлення не менше ніж за 2 робочих дні. 

13.6. Проведення загальних зборів учасників: 

13.6.1. Загальні збори учасників проводяться в порядку, встановленому законом та Статутом товариства. 

13.6.2. Учасники товариства беруть участь у загальних зборах учасників особисто або через своїх представників. 

Повноваження представників мають бути посвідчені належним чином, у порядку, передбаченому чинним 

законодавством України. 

13.6.3. Загальні збори учасників передбачають спільну присутність учасників товариства в одному місці для 

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

та чути всіх учасників загальних зборів учасників одночасно. 

13.6.4. На загальних зборах учасників, що проводяться відповідно до п. 13.6.3. Статуту , ведеться протокол, у 

якому фіксуються перебіг загальних зборів учасників та прийняті рішення. Протокол підписує голова загальних 

зборів учасників або інша уповноважена зборами особа. Кожен учасник товариства, який взяв участь у 

загальних зборах учасників, може підписати протокол. 

13.6.5. Рішення з питань, не включених до порядку денного загальних зборів учасників, приймається лише за 

умови, що у них беруть участь всі учасники товариства, які одностайно надали згоду на розгляд таких питань. 

Повноваження представника за довіреністю щодо надання такої згоди мають бути спеціально обумовлені 

довіреністю. 

13.6.6. Усі витрати на підготовку та проведення загальних зборів учасників несе Товариство. Якщо загальні 

збори учасників ініційовані учасником товариства, витрати на підготовку та проведення таких загальних зборів 

учасників несе учасник товариства, який ініціює їх проведення, якщо інше рішення не прийнято загальними 

зборами учасників. 

13.6.7. Загальні збори учасників проводяться за місцезнаходженням товариства, якщо інше не встановлено 

Статутом товариства. Проведення загальних зборів за межами території України допускається лише за 

одностайною письмовою згодою всіх учасників товариства. 

13.7. Прийняття рішень загальними зборами учасників з питань порядку денного: 

13.7.1. Рішення загальних зборів учасників приймаються відкритим голосуванням, якщо інше не передбачено 

Статутом товариства.  

13.7.2. Рішення з питань, передбачених підпунктами 2, 3, 13 пункту 13.3.2 Статуту приймаються трьома 

чвертями голосів усіх учасників товариства, які мають право голосу з відповідних питань. 

13.7.3. Рішення загальних зборів учасників з питань, передбачених підпунктами 4, 5, 9, 10 пункту 13.3.2 Статуту, 

приймаються одностайно всіма учасниками товариства, які мають право голосу з відповідних питань. 

13.7.4. Рішення загальних зборів учасників з усіх інших питань приймаються більшістю голосів усіх учасників 

товариства, які мають право голосу з відповідних питань. 

13.7.5. Положення п.13.7.2. – 13.7.4. Статуту можуть бути змінені або виключені з Статуту одностайним 

рішенням загальних зборів учасників,| у яких взяли участь всі учасники товариства. 

13.8. Заочне голосування: 

13.8.1. Учасник товариства може взяти участь у загальних зборах учасників шляхом надання свого 

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

Справжність підпису учасника товариства на такому документі засвідчується нотаріально. 

13.8.2. Голос учасника товариства зараховується до результатів голосування з кожного окремого питання, якщо 

текст документа дозволяє визначити його волю щодо безумовного голосування за чи проти відповідного 

рішення з питання порядку денного. Такий документ долучається до протоколу загальних зборів учасників та 

зберігається разом із ним. 

13.9. Рішення загальних зборів учасників, прийняте шляхом опитування: 

13.9.1. Рішення загальних зборів учасників може бути прийнято шляхом опитування. 

13.9.2. Шляхом опитування не можуть прийматися рішення про: 

1) обрання та припинення повноважень посадових осіб виконавчого органу; 

2) внесення змін до Статуту товариства, прийняття рішення про здійснення діяльності Товариством на підставі 

модельного Статуту; 

3) злиття, приєднання, поділ, виділення або перетворення товариства, затвердження  Статутів правонаступників; 

4) ліквідацію товариства; 

5) визначення розміру Статутного капіталу та розмірів часток учасників товариства у і випадках, передбачених 

цим Законом; 

6) виключення учасника з товариства; 
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7) затвердження результатів діяльності товариства за рік або інший період; 

8) розподіл чистого прибутку товариства, прийняття рішення про виплату дивідендів. 

13.9.3. Ініціатором проведення опитування може бути учасник товариства, який володіє 50 або більше відсотків 

Статутного капіталу товариства на день ініціювання опитування або виконавчий орган  

13.9.4. Ініціатор опитування надсилає всім учасникам товариства відповідний запит з проектом рішення із 

запропонованого питання (питань). У такому запиті зазначаються і адреса, на яку учасники товариства мають 

надіслати свою відповідь та прийняті рішення, строк, протягом якого вони мають це зробити. Надсилання 

учасникам запитів може здійснюватися із застосуванням засобів електронних комунікацій, а саме, надані 

учасником засоби електронного зв’язку, що є дійсними та доступними на території України.  

13.9.5. У разі згоди із запропонованим рішенням учасник товариства підписує проект рішення та надсилає його 

ініціатору протягом 15 днів з дня отримання запиту. Згода учасника товариства з прийнятим рішенням має бути 

безумовною. Надсилання учасником згоди з прийнятим рішенням може здійснюватися із застосуванням засобів 

електронних комунікацій, а саме офіційної електронної адреси товариства, якщо ініціатором виступає 

виконавчий орган товариства або надану учасником  електронну адресу, що є дійсною та доступною на території 

України, якщо ініціатором виступає учасник товариства.  

13.9.6. Волевиявлення учасників під час опитування мають бути засвідчені власним підписом учасника, без 

обов'язкового нотаріального посвідчення. Статутом товариства можуть бути передбачені вимоги до засвідчення 

волевиявленні учасників під час опитування, у тому числі необхідність нотаріального засвідчення справжності 

підпису учасника товариства. 

13.9.7. Ініціатор опитування зобов'язаний викласти прийняте рішення в письмовій формі, додати до нього копії 

відповідей усіх учасників товариства та надіслати всім учасникам товариства в порядку, встановленому для 

надіслання запитів, протягом 10 днів з дати завершення строку на прийняття ним відповідей від учасників 

товариства. Ініціатор опитування передає виконавчому органу товариства підписані письмові рішення, отримані 

від учасників товариства, що скріплюються, зберігаються разом та набувають; статусу протоколу. Рішення, 

прийняте шляхом опитування, також може бути оформлені у вигляді єдиного письмового документа, 

підписаного всіма учасниками товариства. 

13.9.8. Відповіді, отримані після закінчення встановленого строку, або такі, зміст яких не дає змоги встановити 

волевиявлення учасника товариства щодо порушеного ініціатором питання, не враховуються під час підрахунку 

результатів голосування з такого питання. 

13.9.9. Рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосували всі учасники товариства. Якщо інше не 

встановлено Статутом товариства, датою прийняття рішення вважається останній день строку, протягом якого 

учасники мали надіслати свої відповіді, ініціатору письмового рішення. 

13.9.10. Інші питання процедури проведення опитування можуть визначатися Статутом товариства. 

13.9.11. До проведення опитування та прийняття рішення шляхом опитування не застосовуються положення 

статей 32-35 Закону України "Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю". 

13.10. Особливості проведення загальних зборів учасників Товариством, що має одного учасника: 

13.10.1. У товаристві, що має одного учасника, рішення з питань, що належать до компетенції загальних зборів 

учасників, приймаються таким учасником товариства одноособово та оформлюються письмовим рішенням 

такого учасника. 

13.10.2. До товариства з одним учасником не застосовуються положення статей 32-36 Закону України "Про 

товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю", а інші положення цього Закону застосовуються з 

урахуванням положень пункту 13.10.1 Статуту. 

13.12. Виконавчий орган товариства: 

13.12.1. Виконавчий орган товариства здійснює управління поточною діяльністю товариства. 

13.12.2. До компетенції виконавчого органу товариства належить вирішення всіх питань, пов'язаних з 

управлінням поточною діяльністю товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції загальних 

зборів учасників товариства. 

13.12.3. Виконавчий орган товариства підзвітний загальним зборам учасників товариства  та організовує 

виконання їхніх рішень. 

13.12.4. Виконавчий орган товариства є одноосібним. Назвою одноосібного виконавчого органу є Генеральний 

директор. 

13.12.5. Генеральний директор обирається з числа учасників або призначається з третіх осіб за контрактом. 

Генеральний директор не може бути одночасно головою загальних зборів учасників Товариства. В разі, коли 

генеральний директор обирається з числа учасників, за попереднім письмовим рішенням загальних зборів 

учасників, виконання посадових обов'язків керівника може здійснюватися безоплатно на загальних засадах. 

13.12.6. Генеральний директор керує поточною діяльністю Товариства, самостійно вирішує всі питання його 

діяльності, за винятком віднесених до виключної компетенції загальних зборів учасників.  

13.12.7. Генеральний директор діє без обмежень, крім випадків, встановлених законом та/або Статутом і виконує 

такі функції: 

1) без доручення/довіреності діє від імені та представляє інтереси Товариства у відносинах з органами державної 

влади і органами місцевого самоврядування, з іншими фізичними та юридичними особами (фізична особа-

підприємець, підприємства, організації, установи, заклади, бюро, агенції, компанії тощо), відповідає за 

результати діяльності Товариства перед виконавчими органами держави та самоуправління; 
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2) відкриває та закриває банківські рахунки та має право першого підпису фінансових документів; 

3) в межах своєї компетенції є розпорядником майна та коштів Товариства, укладає угоди, договори, контракти, 

видає довіреності та доручення, але не має права видавати безвідкличні довіреності; 

4) приймає на роботу та звільняє з роботи працівників Товариства, визначає їх функціональні обов'язки і 

компетенцію, приймає рішення про відрядження, затверджує відповідні положення, порядки, службові 

інструкції та інші внутрішні документи стосовно діяльності Товариства; 

5) приводить посадові інструкції працівників кадрової служби у відповідність до законодавства про захист 

персональних даних; 

6) розроблює та затверджує штатний розклад, самостійно встановлює кількість, кваліфікаційний склад 

працівників, складає фінансові плани Товариства і звіти про виконання; 

7) в межах своєї компетенції видає накази та розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками та 

підрозділами Товариства, в т.ч. готує проекти наказу про приведення процесів та процедур обробки 

персональних даних у відповідність до законодавства; 

8) отримує від працівників документи та згоду на обробку персональних даних, розробляє шаблон заяви про 

згоду на обробку персональних даних та повідомляє працівників про їхні права у сфері захисту персональних 

даних, мету обробки персональних даних, розпорядників бази персональних даних (за їх наявності); 

9) отримує від працівників Товариства, які обробляють персональні дані інших осіб, зобов'язання щодо 

нерозголошення персональних даних, розробляє положення про захист персональних даних; 

10) забезпечує охорону праці та контролює дотримання штатно-фінансової дисципліни; 

11) застосовує заходи морального та матеріального заохочення, притягає до відповідальності працівників 

Товариства згідно чинного законодавства; 

12) готує балансовий звіт про підсумки діяльності Товариства за поточний рік, подає його на затвердження 

загальними зборами учасників; 

13) підписує, за дорученням загальних зборів учасників Товариства, затверджені ними статки дочірніх 

підприємств та положення про філії, представництва та інші відособлені підрозділи; 

14) самостійно укладає контракти, угоди, підписує договори, крім тих, що перевищують суму, окремо визначену 

загальними зборами учасників або учасником (в разі, коли учасником Товариства є одна особа) та відображену в 

реєстраційній справі Товариства в ЄДР України в графі – наявність обмежень щодо представництва від імені 

юридичної особи; 

15) зберігає печатки та штампи Товариства; 

16) здійснює інші дії по оперативному керівництву роботою Товариства, для досягнення мети Товариства, за 

винятком, які відповідно до цього Статуту відносяться виключної компетенції учасника Товариства. 

13.12.8. Генеральний директор має право делегувати повноваження на підпис документів за допомогою 

внутрішніх локальних документів (наказів, довіреностей). 

13.12.9. Генеральний директор Товариства підзвітний загальним зборам учасників і організовує виконання їх 

рішень. Генеральний директор не має права приймати рішення, обов'язкові для виконання учасниками. 

13.12.10. Повноваження одноосібного виконавчого органу можуть бути припинені або він може бути тимчасово 

відсторонений від виконання своїх повноважень лише шляхом обрання нового одноосібного виконавчого органу 

або тимчасових виконувачів їхніх обов'язків. У разі припинення повноважень одноосібного виконавчого органу 

договір із цією особою вважається припиненим. 

 

Стаття 14. ПРОВЕДЕННЯ АУДИТУ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ ТОВАРИСТВА 

НА ВИМОГУ УЧАСНИКІВ. 

14.1. На вимогу учасника чи учасників, яким сукупно належить 10 і більше відсотків Статутного капіталу 

товариства, проводиться аудит фінансової звітності Товариства із залученням аудитора (аудиторської фірми), не 

пов'язаного (не пов'язаної) майновими інтересами з Товариством, посадовими особами Товариства чи з його 

учасниками. 

14.2. У такому разі учасник (учасники) Товариства самостійно укладає з визначеним ним і аудитором 

(аудиторською фірмою) договір про проведення аудиту фінансової звітності Товариства, в якому зазначається 

обсяг аудиторських послуг. 

14.3. Витрати, пов'язані з проведенням аудиту фінансової звітності, покладаються на учасника (учасників), на 

вимогу якого проводиться такий аудит, якщо інше не встановлено Статутом Товариства. Загальні збори 

учасників Товариства можуть ухвалити рішення про відшкодування витрат учасника на аудит фінансової 

звітності Товариства. 

14.4. Виконавчий орган Товариства протягом 10 днів з дати отримання запиту учасника (учасників) про такий 

аудит та примірника оригіналу договору про проведення аудиту фінансової звітності Товариства зобов'язаний 

забезпечити аудитору можливість проведення аудиту та надати завірені підписом уповноваженої особи 

товариства копії всіх документів відповідно до визначеного у договорі обсягу аудиторських послуг. 

 

Стаття 15. ПОСАДОВІ ОСОБИ ТОВАРИСТВА. 

15.1. Посадовими особами Товариства є члени виконавчого органу, а також інші особи, передбачені Статутом 

Товариства. 



14 

 

15.2. Винагорода за виконання посадовою особою своїх обов'язків та надання їй інших благ можуть 

здійснюватися виключно на умовах та підставах, зазначених у договорі між нею і Товариством. 

15.3. Конфліктом інтересів є конфлікт між обов'язком посадової особи діяти добросовісно і розумно в інтересах 

Товариства в цілому та приватними інтересами посадової особи або її афілійованих осіб. 

15.4. При обранні на посаду посадова особа товариства зобов'язана подати Товариству і перелік своїх 

афілійованих осіб. У разі зміни складу афілійованих осіб посадова особа у п'ятиденний строк з дня, коли їй стало 

відомо про таку зміну, зобов'язана повідомити про це Товариство. 

15.5. Отримання посадовою особою або її афілійованими особами від третіх осіб виплат, винагород чи інших 

благ за дії (бездіяльність), пов'язані з виконанням посадовою особою, її повноважень, є конфліктом інтересів. 

15.6. Посадова особа, якій стало відомо про виникнення конфлікту інтересів, зобов'язана протягом двох днів 

письмово повідомити про це виконавчий орган Товариства. Виконавчий орган товариства зобов'язаний 

повідомити про виникнення конфлікту інтересів усіх учасників Товариства протягом двох днів з дня отримання 

інформації про наявний конфлікт інтересів. 

15.7. Посадовим особам забороняється розголошувати інформацію, що стала їм відома у зв'язку з виконанням 

ними посадових обов'язків та становить комерційну таємницю Товариства чи є конфіденційною, крім випадків, 

коли розкриття такої інформації вимагається законом. Ця заборона діє також протягом одного року з дати 

припинення (розірвання) договору між посадовою особою і Товариством, якщо інший строк не встановлений 

таким договором. 

15.8. Порушення посадовою особою обов'язків, передбачених пунктами 15.2, 15.4, 15.6 та 15.7 цієї статті, є 

підставою для розірвання Товариством договору (контракту) з такою особою без виплати компенсації. 

15.9. Афілійованими особами вважаються особи, які визнаються такими відповідно до Закону України "Про 

акціонерні товариства". 

Стаття 16. ЗБЕРІГАННЯ ДОКУМЕНТІВ ТОВАРИСТВА. 

16.1. Товариство зобов'язано зберігати такі документи: 

1) протокол зборів засновників товариства (рішення одноосібного засновника); 

2) Статут товариства та зміни до Статуту; 

3) протоколи загальних зборів учасників; 

4) документи товариства, що регулюють діяльність органів товариства, та зміни до них; 

5) положення про філії (представництва) товариства у разі їх створення (відкриття); 

6) накази і розпорядження виконавчого органу товариства; 

7) аудиторські висновки та результати надання інших аудиторських послуг; 

8) річну фінансову звітність; 

9) документи звітності, що подаються відповідним державним органам; 

10) документи, пов'язані з випуском емісійних цінних паперів; 

11) інші документи, передбачені законодавством, Статутом товариства, рішеннями загальних зборів учасників та 

виконавчого органу товариства; 

12) документи, що підтверджують права товариства на майно; 

13) документи бухгалтерського обліку. 

16.2. Відповідальність за зберігання документів товариства покладається на виконавчий орган товариства та на 

головного бухгалтера (у разі призначення) – щодо документів бухгалтерського обліку та фінансової звітності. 

16.3. Документи, передбачені пунктом 16.1 цієї статті, підлягають зберіганню протягом усього строку діяльності 

товариства, крім документів бухгалтерського обліку, строки зберігання яких визначаються відповідно до 

законодавства. 

16.4. Товариство забезпечує кожному учаснику (його представнику) доступ до документів, визначених частиною 

першою цієї статті. 

16.5. Протягом 10 днів з дня надходження письмової вимоги учасника товариства, виконавчий орган товариства 

зобов'язаний надати такому учаснику копії відповідних документів, визначених пунктом 16.1 цієї статті. За 

підготовку копій документів Товариство може встановлювати плату, розмір якої не може перевищувати розмір 

витрат на виготовлення копій документів та витрат, пов'язаних з пересиланням документів поштою. 

 

Стаття 17. ЗНАЧНІ ПРАВОЧИНИ ТА ПРАВОЧИНИ, ЩОДО ВЧИНЕННЯ ЯКИХ 

Є ЗАІНТЕРЕСОВАНІСТЬ. 

17.1. Значний правочин: 

17.1.1. Статут товариства може встановлювати особливий порядок надання згоди уповноваженими на те 

органами товариства на вчинення певних правочинів залежно від вартості предмета правочину чи інших 

критеріїв (значні правочини). 

17.1.2. Рішення про надання згоди на вчинення правочину, якщо вартість майна, робіт або послуг, що є 

предметом такого правочину, перевищує 50 відсотків вартості чистих активів товариства станом на кінець 

попереднього кварталу, приймаються виключно загальними зборами учасників. 

17.1.3. Рішення про надання згоди на вчинення інших значних правочинів, крім зазначених у п. 17.1.2. Статуту, 

не приймаються загальними зборами учасників. Такі правочини вчиняються виконавчим органом без обмежень, 

якщо інше не встановлено Статутом товариства 
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17.1.4. Якщо замість кількох правочинів Товариство могло вчинити один значний правочин, то кожен із таких 

правочинів вважається значним. 

17.1.5. Посадові особи товариства, винні у порушенні порядку вчинення значних правочинів, солідарно 

відповідають за збитки, заподіяні товариству. 

17.2. Правочин, щодо якого є заінтересованість: 

17.2.1. Правочин вважається правочином, щодо якого є заінтересованість (далі – правочин із заінтересованістю), 

якщо він укладається Товариством з будь-ким із таких осіб: 

1) посадовою особою товариства або її афілійованою особою; 

2) учасником, який одноосібно або спільно з афілійованими особами володіє часткою, що становить 20 відсотків 

Статутного капіталу товариства, або його афілійованими особами; 

3) юридичною особою, в якій будь-яка з осіб, передбачених підпунктами 1 і 2 пункту 17.2.1 Статуту, є членом 

органу Товариства; 

4) іншою особою, визначеною Статутом товариства. 

17.2.2. Статутом товариства може бути визначений порядок надання згоди на вчинення правочинів, щодо яких є 

заінтересованість. Відповідні положення можуть бути внесені до Статуту, змінені або виключені з нього 

одностайним рішенням загальних зборів учасників, у яких взяли участь всі учасники товариства. 

17.2.3. Якщо учасники товариства не дійшли згоди про встановлення у Статуті порядку погодження щодо 

правочинів із заінтересованістю, правила цієї статті не застосовуються. 

17.2.4. Посадові особи товариства, винні у порушенні порядку вчинення правочинів із заінтересованістю, 

солідарно відповідають за збитки, завдані товариству.  

17.3. Схвалення значного правочину та правочину із заінтересованістю: 

17.3.1. Значний правочин, правочин із заінтересованістю, вчинений з порушенням порядку прийняття рішення 

про надання згоди на його вчинення, створює, змінює, припиняє цивільні права та обов'язки товариства лише у 

разі подальшого схвалення правочину Товариством у порядку, встановленому для прийняття рішення про 

надання згоди на його вчинення. 

17.3.2. Подальше схвалення правочину Товариством у порядку, встановленому для прийняття рішення про 

надання згоди на його вчинення, створює, змінює, припиняє цивільні права та обов’язки товариства з моменту 

вчинення цього правочину. 

17.3.3. До відносин щодо схвалення значного правочину застосовується також правило абзацу другого частини 

третьої статті 92 Цивільного кодексу України. 

 

Стаття 18. ВИДІЛ ТА ПРИПИНЕННЯ ТОВАРИСТВА. 

18.1. Виділ товариства: 

18.1.1. Виділом є створення одного або більше товариств із переданням йому (їм) згідно з розподільним 

балансом частини майна, прав та обов'язків товариства, з якого здійснюється виділ, без припинення останнього. 

18.2. Припинення товариства: 

18.2.1. Товариство припиняється внаслідок передання всього свого майна, всіх прав та обов'язків іншим 

господарським товариствам – правонаступникам шляхом злиття, приєднання, поділу, перетворення або в 

результаті ліквідації. 

18.2.2. Добровільне припинення товариства здійснюється за рішенням загальних зборів учасників у порядку, 

встановленому цим Законом України "Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю", з 

дотриманням вимог, встановлених законодавством. Інші підстави та порядок припинення товариства 

встановлюються законом. 

18.3. Якщо серед правопопередників товариства є акціонерне Товариство акціонерами якого є особи, права на 

акції яких обліковуються в депозитарній системі України на рахунках у цінних паперах, відкритих 

депозитарною установою на підставі договору з таким акціонерним Товариством, реорганізація такого 

товариства не допускається, а рішення про реорганізацію є недійсним. 

18.4. Злиття товариства: 

18.4.1. Злиттям є створення нового господарського товариства – правонаступника з переданням йому всього 

майна, всіх прав та обов'язків декількох товариств, що припиняються внаслідок цього. 

18.5. Приєднання товариства: 

18.5.1. Приєднанням є припинення одного або декількох товариств з переданням ним (ними) згідно з 

передавальним актом усього свого майна, всіх прав та обов’язків іншому господарському товариству – 

правонаступнику. 

18.5.2. Якщо товариству, до якого здійснюється приєднання, належить частка у Статутному капіталі товариства, 

що приєднується, така частка не враховується для визначення розміру Статутного капіталу товариства в 

результаті приєднання. Якщо товариству, що приєднується, належить частка у Статутному капіталі товариства, 

до якого здійснюється приєднання, така частка не враховується для визначення розміру Статутного капіталу 

товариства в результаті приєднання. 

18.6. Поділ товариства: 

18.6.1. Поділом є припинення товариства з переданням всього його майна, всіх прав та обов’язків двом чи 

декільком новим товариствам – правонаступникам згідно з розподільним балансом. 
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18.6.2. Якщо частка у Статутному капіталі товариства, що припиняється шляхом поділу, належить самому 

товариству, така частка підлягає розподілу між його учасниками пропорційно до належних їм часток у 

Статутному капіталі товариства, що припиняється. 

18.7. Перетворення товариства: 

18.7.1. Перетворенням є зміна організаційно-правової форми товариства з його подальшим припиненням та 

переданням усього майна, всіх прав і обов'язків новому господарському товариству – правонаступнику. 

18.8. Договір про припинення товариства: 

18.8.1. Товариства, які беруть участь у припиненні, можуть укласти договір про припинення, який визначатиме 

умови передачі майна, прав та обов'язків юридичним особам – правонаступникам, розмір часток кожного 

учасника у Статутному капіталі кожної юридичної особи – правонаступника або коефіцієнти конвертації часток 

в акції (якщо правонаступниками є акціонерні товариства), склад органів юридичних осіб – правонаступників та 

інші умови припинення. 

18.9. Порядок конвертації часток у разі припинення та виділу товариства: 

18.9.1. Правонаступникам юридичних осіб, які припинилися, не можуть належати частки у власному 

Статутному капіталі. 

18.9.2. Конвертація часток учасників у Статутному капіталі товариства, що припиняється внаслідок поділу, в 

частки у Статутному капіталі товариств – правонаступників здійснюється із збереженням співвідношення між 

частками учасників у капіталі товариства та кожного товариства –правонаступника. 

18.9.3. Частки учасників у Статутному капіталі товариства, що припиняється внаслідок злиття або приєднання – 

конвертуються в частки учасників у Статутному капіталі товариства –правонаступника із збереженням 

співвідношення між частками учасників, яке існувало в товаристві, що припинилося, у межах сукупної частки 

таких учасників у Статутному капіталі товариства – правонаступника. 

18.9.4. У разі виділу товариства частки у Статутному капіталі товариства, з якого здійснюється виділ, 

конвертуються в частки цього товариства і товариства, що виділилося, та розподіляються між учасниками із 

збереженням співвідношення часток учасників товариства, що існувало до виділу. 

18.9.5. У разі перетворення товариства частки у Статутному капіталі товариства, що перетворюється, 

конвертуються в частки товариства – правонаступника та розподіляються і між учасниками із збереженням 

співвідношення часток учасників товариства, що існувало до перетворення. 

18.9.6. Якщо правонаступником товариства є юридична особа, щодо якої законом не передбачено Статутного 

(складеного) капіталу або поділу такого капіталу на частки між учасниками, положення підпунктів 18.9.2-18.9.5 

Статуту не застосовуються. 

18.10. Захист прав кредиторів під час виділу та припинення товариства: 

18.10.1. Протягом 30 днів з дати прийняття рішення про припинення товариства шляхом поділу, перетворення, 

або про виділ, а в разі припинення шляхом злиття або приєднання – з дати прийняття рішення про це останнім з 

товариств, що беруть участь у злитті або приєднанні Товариство, що планує виділ, та кожне Товариство, що бере 

участь в припиненні відповідно, зобов'язане письмово повідомити про це всіх відомих йому (їм) кредиторів і 

опублікувати в органі друку, в якому публікуються дані про державну реєстрацію юридичних осіб, 

повідомлення про прийняте рішення. 

18.10.2. Кредитор такого товариства, вимоги якого до товариства не забезпечені договором забезпечення, 

протягом 30 днів з дати направлення йому повідомлення, або з дати опублікування повідомлення, зазначеного в 

частині першій цієї статті, має право звернутися з письмовою вимогою про здійснення на вибір товариства 

однієї з таких дій: 

1) надання забезпечення виконання зобов'язання; 

2) дострокового припинення або виконання зобов'язання (зобов'язань) перед кредитором та відшкодування 

збитків, якщо інше не встановлено договором між Товариством та кредитором.  

18.10.3. Якщо кредитор не звернувся до товариства у встановлений строк з письмовою вимогою, і вважається, 

що він не вимагає від товариства вчинення додаткових дій щодо зобов'язання (зобов'язань) перед ним. 

18.10.4. Виділ або припинення товариства не можуть бути завершені до задоволення вимог, заявлених 

кредиторами. 

18.10.5. Товариство, створене внаслідок виділу, несе субсидіарну відповідальність за зобов'язаннями товариства, 

з якого здійснено виділ, які згідно з розподільним балансом не перейшли до товариства, створеного внаслідок 

виділу. Товариство, з якого здійснено виділ, несе субсидіарну відповідальність за зобов'язаннями, які згідно з 

розподільним балансом перейшли до товариства, створеного внаслідок виділу.  

Якщо внаслідок виділу створено декілька товариств, вони несуть субсидіарну відповідальність спільно з 

Товариством, з якого здійснено виділ, солідарно. Якщо після виділу неможливо точно встановити обов'язки 

товариства, з якого здійснено виділ, за окремим зобов'язанням, що існувало у нього до виділу, Товариство, з 

якого здійснено виділ, та створені внаслідок виділу товариства несуть солідарну відповідальність перед 

кредитором за таким зобов'язанням. 

18.10.6. Якщо товариств-правонаступників, створених внаслідок поділу, декілька, то Товариство-

правонаступник, створене внаслідок поділу, несе субсидіарну відповідальність за зобов'язаннями товариства, що 

припинилося, які перейшли до іншого товариства-правонаступника згідно з розподільним балансом. Якщо після 

поділу неможливо точно визначити Товариство-правонаступника щодо конкретних обов'язків товариства, що 
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припинилося, товариства-правонаступники несуть солідарну відповідальність перед кредиторами товариства, 

що припинилося. 

 

Стаття 19. ПРАЦЯ У ТОВАРИСТВІ ТА ЇЇ ОПЛАТА. ПЕРСОНАЛ ТОВАРИСТВА. 

19.1. Товариство відповідно до чинного законодавства України визначає порядок прийому та звільнення 

працівників, форми, системи та розміри оплати праці, розпорядок робочого часу, змінність роботи та 

конкретизує це в контракті (трудовому договорі). 

Для виконання окремих робіт (надання послуг) Товариство може залучати громадян, а також виробничі, творчі 

та інші колективи, укладаючи з ними договори цивільно-правового характеру (договори підряду, доручення 

тощо) з оплатою праці на договірних умовах. 

19.2. Мінімальний розмір оплати праці найманих працівників Товариства не може бути нижче мінімального 

розміру, встановленого чинним законодавством України. 

19.3. Працівники Товариства підлягають соціальному страхуванню та соціальному забезпеченню згідно чинного 

законодавства України. 

19.4. Працівникам Товариства забезпечуються пільги відповідно до чинного законодавства. Товариство за 

рахунок власних коштів може визначити для членів трудового колективу додаткові пільги щодо соціального 

забезпечення. 

19.5. Згідно із Законом України «Про захист персональних даних» в Товаристві здійснюється обробка 

персональних даних, тобто будь-яка дія або сукупність дій, таких як збирання, реєстрація, накопичення, 

зберігання, адаптування, зміна, поновлення використання і поширення (розповсюдження, реалізація, передача), 

знеособлення знищення персональних даних, у тому числі з використанням інформаційних (автоматизованих) 

систем. 

Приймаючи особу на роботу або укладаючи цивільно-правовий договір на виконання робіт (надання послуг), 

Товариство отримує від особи паспортні дані, картку платника податків, у необхідних випадках – документи про 

освіту, склад сім'ї, як передбачено трудовим або господарським законодавством, що являється збиранням 

персональних даних. 

Не допускаються збирання, зберігання, використання та поширення конфіденційної інформації про особу без її 

згоди, крім випадків, визначених законом, і лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та 

захисту прав людини. До конфіденційної інформації про фізичну особу належать, зокрема, дані про 

національність, освіту, сімейний стан, релігійні переконання, стан здоров'я а також адреса, дата і місце 

народження. Забороняється обробка персональних даних про расове або етнічне походження, політичні, 

релігійні або світоглядні переконання, членство в політичних партіях та професійних спілках, засудження до 

кримінального покарання, а також даних, що стосуються здоров'я, статевого життя, біометричних або 

генетичних даних. Кожному забезпечується вільний доступ до інформації, яка стосується його особисто, крім 

випадків, передбачених законом. 

Метою обробки персональних даних, у відповідності до цілей Товариства є:  

1) регулювання трудових відносин; 

2) регулювання відносин у сфері управління людськими ресурсами, зокрема, кадровим потенціалом; 

3) здійснення адміністративно-правових відносин. 

19.6. Інтереси Трудового колективу у Товаристві представляє уповноважений трудовим колективом орган.  

 

Стаття 20. ПОРЯДОК ПІДПИСАННЯ УСТАНОВЧИХ ДОКУМЕНТІВ. 

20.1. Установчим документом Товариства є Статут. 

20.2. Перша редакція Статуту товариства підписується всіма учасниками Товариства. Справжність підписів 

учасників засвідчується нотаріально. 

20.3. Зміни до Статуту товариства та перша редакція Статуту товариства, створеного в результаті реорганізації, 

підписуються учасниками товариства, які голосували за рішення про внесення таких змін чи про затвердження 

першої редакції Статуту, або особою, уповноваженою на це органом, який прийняв таке рішення, якщо це 

передбачено Статутом. Справжність підписів учасників або уповноваженої особи засвідчується нотаріально. 

Документи мають бути викладені державною мовою та додатково, за бажанням заявника, іншою мовою (крім 

заяви про державну реєстрацію). Текст документів має бути написаний розбірливо (машинодруком або від руки 

друкованими літерами). Документи не повинні містити підчищення або дописки, закреслені слова та інші 

виправлення не обумовлені в них, орфографічні та арифметичні помилки, заповнюватися олівцем, а також 

містити пошкодження, які не дають змоги однозначно тлумачити їх зміст. 

20.4. Якщо Товариство створюється в результаті реорганізації, і при цьому учасники товариства матимуть 

менший обсяг прав щодо відчуження своїх часток або щодо виходу з товариства, ніж мали учасники (акціонери) 

правопопередника, або, якщо такі права є вужчими, або більш обмеженими порівняно з правами учасників 

(акціонерів) правопопередника, перша редакція Статуту такого товариства приймається одностайним рішенням 

всіх учасників і підписується в порядку, визначеному пунктом 20.2. цієї статті. 

20.5. Товариство зобов’язане протягом трьох робочих днів з дати прийняття рішення про внесення змін до 

установчих документів повідомити орган, що провів реєстрацію, для внесення відповідних змін до Єдиного 

державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань. 

 






