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ПРИВАТНЕ ПIДПРИСМСТВО (ЦЕНТР-МОНТАЖ-ЕНЕРГО) (далi за текстом
Пiдприсмство, скорочено - ПП) створене i дiс вiдповiдно до Цивiльного та Господарського
Кодексiв УкраТни та iнших законодавчих aKTiB на принципах економiчноТ та господарськоI
самостiйностi.

.Щiяльнiсть пiдприсмства здiйсню€ться на ocHoBi повного господарського розрахунку,
самофiнансування та самоокупностi.

Статут Пiдприемства с установчим документом, який визнача€ юридичний статус
Пiдприемства, предмет i мету його дiяльностi. склад учасникiв Пiдприсмства, склад i
комIIетенцiю органiв Пiдприемства та порядок прийняття ними рiшень, ocHoBHi принципи
ведення господарськоТ, комерцiйноТ та iншоТ дiяльностi, права й обов'язки Пiдприсмства та
його Учасникiв, мiстить iншi необхiднi вiдомостi, вiдповiдно до вимог дiючого законодавства
УкраIни.

стаття 1. нАЙмЕн}ъАння тА мIсцЕзнАходжЕння шдпри€мствА

1, 1 .Найменування пiдприсмства:
УкраiЪською мовою:
- повна назва - ПРИВАТНЕ ПIДПРИСМСТВО кЩЕНТР-МОНТАЖ-ЕНЕРГО>;
- скорочене найменування - ПП кIJЕНТР-МОНТАЖ-ЕНЕРГО).
1 .2.Мiсцезнаходження пiдприемства
20300, УкраТна, Черкаська область, м. Умань. вулиця Успенська, будинок 17.

Стаття 2. УЧАСНИКИ (ЗАСНОВНИКИ) ШДПРИ€МСТВА

2.1. Учасниками (засновники) товариства е:

Громадянка Украiни Кокодзей Валентина Щмитрiвна, 07.10.1956 року народження,
паспорт cepii НС Jt340395, виданий Тальнiвським РВ УМВС УкраIни в Черкаськiй областi 27
листопада 1 997 року, зареестрована 204З4, УкраТна. Черкаська область, Та-пьнiвський район.
с. Тальянки, вулиця Учительська, будинок 15.

Реестрацiйний номер облiковоi картки платника податкiв 207340840З.
Щалi в TeKcTi Статуту термiни <Засновник>>, <Учасник)) та <<Власник>> мають iдентичне

значення.

Стаття 3. МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДIЯЛЪНОСТI ПIДПРИ€МСТВА

3.1. Метою Пiдприемства с здiйснення виробничо-господарськоТ та комерuiйноТ

дiяльностi для задоволення потреб народного господарства держави та громадян в товарах
широкого вжитку, програмно-технiчних засобах, технологiях, сировинi, ycTaTKyBaHHi,

науково-технiчних, соцiально-побутових, культурних та iнших послугах, а також реалiзацiя
соцiальних та економiчних iHTepeciB Учасникiв засновника та членiв трудового колективу
Пiдприемства на ocHoBi одержаного прибутку.

З.2. Щля вирiшення статутних завдань напрямами та видами дiяльностi Пiдприемства
в YKpaTHi та за iT межами визначаються:

В галузi енергетики та енергопостачання:
r електромонтажнiроботи;
. технiчнi випробування та дослiдження;r монтаж водопровiдних мереж, систем опfu,Iення та кондицiонування;
r моЕтаж, ремонт, технiчне обслуговlrвання та випробування електророзподiльчатоТ та

контрольЕоТ апаратури;
. ремонт та технiчне обслуговування електродвигунiв, генераторiв, трансформаторiв,

електромереж;
l монтаж та устаткування електророзподiльчатоТ, контрольноТ та iншоi апаратури;
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1 роботи з електроустаткувань булiвель та iншi електромонтажнi роботи;r пусконалагоджувальнi роботи, в т.ч. агропромислового комплексу та комунального
господарства;

r проектнi, проектно-пошуковi, науково-дослiднi, KoнcTpyкTopcbKi роботи;r електропостачання, електроосвiтлення;
r ремонт та технiчне обслуговування передавальноi апаратури;
r ремонт i технiчне обслуговування апаратури для приймання, запису тавiдтворення

звуку i зображення;
r монтахt та технiчне обслуговування контрольно-вимiрюваJIьних приладiв;
l ремонт побутових електричних приладiв та ToBapiB;
r постачання пари, гарячоi води та кондицiйовЕlного повiтря.
В галузi транспорту та зв'язку:
. дiяльнiстьвантажного автомобiльноготранспорту;
r надання в оренду вантажних автомобiлiв;
r оренда автомобiлiв;
r надання в оренду булiвельних машин i устаткування;. дiяльнiсть TaKci;
. дiяльнiстьнерегулярного пасажирськоготранспорту;
. дiяльнiсть зв'язку;
. органiзацiя та здiйснення мiжнародних i внутрiшнiх вантажних та пасажирських

перевезень;
r надання транспортно-експедицiйних посл},г, оренда, експлуатацiя i фрахт Bcix видiв

транспортних засобiв;
. органiзацiяремонтно-технiчноiбазидля автотранспорту;
. дiяльнiсть, пов'язана з реалiзацiею транспортних засобiв та сiльськогосподарськоТ

технiки;
r надання посJцт з обслуговування i ремонту транспортних засобiв;
. догtомiжнi транспортнi послуги;
. дiяльнiстьтранспортних агентств,
Послуги i торгiвля:
r оптова та роздрiбна торгiв.пя промисловими та продовольчими товарами;
r експортно-iмпортнi операчii;
. Bci операчiТ з нерухомiстю;
r оптоваторгiвля.'lriсоматерiалами;
. лiзинговi та iншi фiнансовi операчii;
r оптова та роздрiбна торгiвля а,ткогольними напоями, тютюновими виробами;
l оптоваторгiвляпродуктамихарчування;
. комерцiйна, торгово-закупiвельна та посередницька дiяльнiсть;
r виконання посередЕицьких, комерцiйних, дiлерських, конс€lJIтингових та

дистриб'юторських послуг виробничого i невиробничого характеру, здiйснення угод по
експорту - iмпорту;

r послуги у галузi громадського харчування та готельного обслуговування;
. купiвля та продаж власного нерухомого майна;
r надання в оренду й експлуатацiю власного чи орендованого нер}хомого майна.
В галузi будiвництва:. булiвництвобудiвель;
. пiдготовчi роботи на булiвельнOму майданчику;
. булiвництвотрубопроводiв;
' булiвництво споруд електропостачання тателекомунiкачiй;
r монтаж водопровiдних мереж. систем опалення та кондицiонування;
. органiзацiя будiвництва об'ектiв Hep}xoMocTi для продажу чи здавання в оренду;
r знесення будiвель; звiльнення булiвельних дiлянок;
r виконання земляних робiт;
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r гriдготовка дiлянок для булiвничтва та iнших робiт;r газопровiднi роботи;. булiвництво дорiг, аеродромiв та улаштування поверхнi спортивЕих споруд;r монтаж та встановлення збiрних конструкцiй;l водопровiднi i каналiзацiйнi роботи;. iншi булiвельно-монтажнiроботи;
. дизайнерськi роботи, розробката впровадження фiрмових стилiв.
В га.lryзi проектування:. дiяльнiсть у сферi архiтектури;
r проектнi, проектно-пошуковi, науково-дослiднi, KoнcTpyкTopcbKi роботи;. проектування систем оп€UIення, газо-водопостачання, каналiзацiТ, кондицiюваIIня;. дiяльнiсть у сферi iнжинiрингу, геологii та геодезii, надання послуг технiчного

консультування в цих сферах;. знiмальнi геодезичнi та гiдрографiчнi роботи;. розробка зональних проектiв житлових булинкiв та споруд;. оцiнка технiчного стану будiвельних конструкцiй, будiвель та споруд, ik захист та
паспортизацiя об'сктiв;

r виконаЕня iнженерно-геодезичних вишукувань;
r ведення авторського нагляду за булiвництвом об'ектiв.
В сферi виробничо-господарськоiдiяльностi:
r деревообробне виробництво, виробництво та продаж меблiв;
. виробнича дiяльнiсть по переробцi irластмас та виготовлення виробiв з пластмас;
r метulJIообробневиробництво;
. виробництво булiвельних конструкцiй;
. виробництво продукцiiвиробничо - технiчного призначення;
. виробництво ToBapiB народного споживання;
В галузi медицини:
. оптова тароздрiбнаторгiвля медикаментами;
. спортивно-оздоровчiпослуги;
r постачання та реалiзачiя медичних препаратiв та медичного обладнання.
В галузi освiти:
. професiйно-технiчна ocBiTa:
. допомiжна дiяльнiсть у сферi освiти;
.дослiдження й експериN{ентапьнi розробки у сферi iнших природничих i технiчних

наук;
. iнша професiйна, наукова та технiчна дiяльнiсть, H.B.i.y.;
. iншi види освiти. H.B.i.y.
Iншi види дiяльностi:
. пiдбiр, навчання та працевлаштування громадян для роботи в YKpaiHi та за кордоном;
. оргаrriзацiя масового та оздоровчо - спортивного туризму;
. зйомка, виробництво, lrрокат та реалiзацiя вiдеопродукцii.

3,3.Пiдприемство може шJuIхом внесення змiн i доповнень до установчих
документiв розширювати i доповнювати напрями дiяльностi та проводйти iншi господарськi
заходи, що е необхiдними для розвитку, розширення дiяльностi та самоокупностi
Пiдприсмства, виходячи iз стану ринку, власних фiнансових pecypciB та бажання уrасникiв.

3.4.Види дiяльностi, що потребують спецiального дозволу чи лiцензiТ, здiйснюються
при ix наявностi.

стаття 4. юридичниЙ стАтус Iшдпри€мствА

4.1. Пiдприсмство € юридичною особою за законодавством УкраiЪи, мае самостiйнир"r
бапанс, розрахунковий та валютний рахунки у банкiвських установах, може мати круr,л,y
печатку та штампи зi свосю повною назвою, емблемою, зразки яких затверджуються
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l€lсновником Пiдприсмства, товарний знак та iншi реквiзити.
4.2, Пiдприемство може створювати на територiТ Украiни, а також за кордом дочiрнi

пiдприсмствао фiлiТ. представництва та вiдокремленi cTpyкTypнi пiдроздiли. ФiлiТ.
Irредставництва та вiдокремленi cTpyKTypHi пiдроздiли Пiдприемства дiють вiд iMeHi та на
ocHoBi положень про них, затверджених Пiдприсмством, а дочiрнi пiдприемства на ocHoBi
зiлтверджених Пiдприсмством cTaTyTiB.

4.3. Пiдприемство с власником:
1) майна, переданого йому учасниками Пiдприсмства у власнiсть як вкладного до

статутного капiталу;
2) продукцiТ виробленоТ Пiдприсмством у результатi господароькоi дiяльностi;
з) одержаних доходiв та прибуткiв:
4) iншого майна, набутого на пiдставах, що незабороненi законом.
4.4. Пiдприемство може бути власником акцiй та/або учасником спiльних пiдприемств,

акцiонерних товариств, кредитних устaнов, банкiв, фiнансових компанiй, концернiв.
консорцilмiв, асоцiацiй та iнших добровiльних об'сднань.

4.5. Пiдприемство вiдповiдас по своТм зобов'язанням yciM cBoiM майном на яке
вiдповiдно до законодавства може бути звернено стягнення.

4.6. Пiдприемство не вiдповiда€ по зобов'язанням держави, держава не вiдповiдае по
зобов'язанням Пiдпри€мства.

4.7, Пiдприемство здiйснюе вiдповiдно до чинного законодавства володiння.
користування та розпорядження власним майном без обмежень у вiдповiдностi з цi-lшми та
предметом дiяльностi та призначенням майна.

4.8. Пiдприемство мае право вiд свого iMeHi набувати майновi та особистi немайновi
права, нести обов'язки, виступати вiд свого iMeHi позивачем та вiдповiдачем в сулi.
господарському сулi.

4.9. Пiдприемство ма€ право вiд свого iMeHi уклалати буль-якi угоди, що не забороненi
законами мiсця ix здiйснення з будь-якими юридичними та фiзичними особами.

4.10. Пiдпри€мство мас право самостiйно здiйснювати зовнiшньоекономiчнi операчiТ

рiзних видiв, якi необхiднi для реалiзацiТ статутних цiлей та предмету дiяльностi Пiдприемство
у вiдповiдностi до чинного законодавства Украiни.

Стаття 5. ЗОВНIШНЬОЕКОНОМIЧНА ДtЯЛЬНIСТЬ ПIДПРИ€МСТВА

5.1. Пiдпри€мство мас право здiйснювати зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть, якщо вона не
суперечить чинному законодавству та предмету дiяльностi пiдприсмства.

5,2.У випадках передбачених дiючлtм законодавством, Пiдприсмство отримуе лiчеrrзiТ
на здiйснення окремих видiв зовнiшньоекономiчних угод за затвердженою номенклатурою
ToBapiB, продукцii, послуг.

5.3. Валютна виручка Пiдприемства зараховуеться на його валютний балансовий
рахунок пiсля вiдрахувань прямих вrtлютних витрат та обов'язкових вiдрахувань на користь
держави за встановленими нормами i використовусться Пiдприемством самостiйно.

5.4. При здiйсненнi зовнiшньоекономiчноТ дiяльностi Пiдприемство користуеться
повним обсягом право суб'екта зовнiшньоекономiчноi дiяльностi та несе Bci обов'язки
вiдповiдно до цього правового положення.

5.5. Пiдприсмство здiйснюе:
- експорт ToBapiB (робiт, послуг) власного виробництва;
- експорт ToBapiB фобiт, послуг) не власного виробництва без переходу та з переходом

права власностi до експортера;
- iмпорт ToBapiB (робiт, послуг) для власних потреб;
- iмпорт ToBapiB (робiт, послуг) не для власних потреб без переходу права власностi до

iмпортера;
- iмпорт ToBapiB (робiт, послуг) для власних потреб з переходом права власностi до

iмпортера.
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5.6. Зовнiшньоекономiчна дiяльнiсть I1iдприемства регламент!€ться дiючим
. краТнським та мiжнародним законодавством.

стаття б. мАЙно, Фонди, приБуток шдпри€мствА

6.1. Майно Пiдприемства становлять виробничi i невиробничi фонди. а TaKoxt iHlлi
-iHHocTi, BapTicTb яких вiдображасться в самостiйному балансi Пiдприсмства.

6.2. Щжерелами формування майна Пiлприсмства с: грошовi та MaTepia-ubrri внески
lзсновникiв, доходи одержанi вiд реалiзаlдii продукцiТ, послуг, iнших видiв господарськоТ
-tiя,rьностi, кредити банкiв та iнших кредиторiв, капiтаtльнi вкладення дотацiТ з бюджетiв.
,,лэlYtно придбане в iнших суб'ектiв господарюваIlня, органiзачiй та громадян у встановленоN,l,ч
:1коном порядку, iншi джерела незабороненi законодавством Украiни.

6.3. Пiдпри€мство може за рiшенням власника поеднувати частину свого майна i KotпTiB
,l ltайноtчt i коштами державних. кооперативних. громадських та iнших пiдприсмств, товариств.
lргалтiзацiй, асоцiацiй з метою оргагriзацii спiльного виробництва ToBapiB. виконання робiт та
:1а]ання послуг. зокреN{а шляхо\1 органiзацii спiльних пiдприемств з iноземними партнераN,{и.

На Пiдприсмствi створюсться резервний фонд. Резервний фо"д Пiдприемства
;творю€ться у розлriр 

j 2-5% Стату,тного фон:1 та формусться шляхом tцорiчних вiдрахувань у
позмiрi 5%о чистого прибl,тк1, i прrtзначасться для вiдшкодування збиткiв за пiдсумками
звiтного року.

б.4. Частина майне Пiдприсмства можiе бу,ги передана дочiрнiм пiдприсмствам, фiлiяп,r i

представництвам Пiдприсмства за рiшенняп,t i на умовах, що визначаються власником
Пiдгtриемства.

б.5" Прибуток Пiдприсмства утворIосться з надход}кень вiд господарськоТ дiяльitостi
пiсля покриття матерiальних та прирiвняних до них витрат.

З балансового прибутку Пiлгlриемства сплачуються вiдсотки по кредитах банкiв -га

.lб"liгацiях, а також вносяться передбаченi чинним законодавством УкраiЪи та iншi плате;кi дtl
бюджету.

Члtстий прибуток одерхtаrtий пiсля проведення зазначених розрахункiв, залишаеться у,

повному розпорядженrri Пiдпри€мства. та використовусться за рiшенням Власника.
6.б. Пiдпри€мство здiйснюе господарську лiяльнiсть вiд свого iMeHi в iHTepecax членiв

ПiдприемстI]а на засадах повного госпрозрах,vнку.

стаття 7. стАтутниЙ кАпIтАл Iшдпри€мствА

7.1. Щля забезпечення дiяльностi IIiдпри€мства за рахунок BHecKiB Учасника
створюеться Статутний капiташ у розмiрi 50 000,00 (п'ятдесят тисяч гривень 00 коп.) грн.

Внесок Засновника Кокод:lей Валентини Щмитрiвни становить - 50 000,00 (п'ятдеся,г
тисяч гривень 00 коп.) грн. або l00 % зага-lIьноТ суми статутного капiталу.

7.2. Вкладом до статутного капiталу пiдприсмстtsа можуть бути грошi, цiннi папери, iHrrii

речi або майновi чи iншi вiдчужуванi права, п{о мають грошову оцiнку, якщо iнше гrе

встановлено законом.
7.З. Статутний капiтал Пiдприсмства пiдлягае сплатi учасниками Пiдприемства ло

закiнчення першого року з дня державноi реестрацiТ Пiдприемства.
7.4. Якщо учасники до закiнчення першого року дiяльностi Пiдприемства не внеслit

(не повнiстю внесJIи) своi вклади, загальнi збори учасникiв приймають одне з таких рiшень:
-про виключення iз склад1, Пiдприсмства тих учасникiв" якi не внесли (не повнiстiо

внесли) своТ вклали, та про призначення порядку IIерерозподiлу часток у статутному капiталi;

-про зменшення статутного капiталу та про призначення порядку перерозподiлу часток
у статутному капiтапi;

- про :riквiдацiю Пiдприемства.
7.5. Змiни до статуту, пов'язанi iз змiною розмiру статутного капiталу та / або змiною

/
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-L-Iаду учасникiв, пiдлягають держанiй ресстрацii в установленому законо]чI порядку.
7.6. Зменшення Статутного капiталу Пiдприемства допускаеться пiсrrя повiдомлеЕня про

,е в порядку) встановленому статутом, ycix його кредиторiв. У цьому разi кредитори ма}оть
-_раво вимагати дострокового припинення або виконання вiдповiдних зобов'язань
_1i:приемства та вiдшкодування iM збиткiв.

7.7. Рiшення Зборiв Учасникiв про зменшення Статутного капiталу Пiдприемства
.-эбувае чинностi не ранiш як через три мiсяцi пiсля державноТ реестрацii i публiкацiТ про ше у
:*-ТаНОВЛеНОМУ ПОРЯДКУ.

7.8. Рiшення про зменшення статутного капiталу Пiдприемства надсилаеться поштовим
:-],правленням BciM кредиторам Пiдприсмства не пiзнiше триденного строку з дня Його
*рийняття.

7.9. Учасники, якi не повнiстю внесли своТ вклади, вiдповiдають за зобов'язаннями
.1i:приемства також у межах невнесеноi частки вкладу.

7.10. Збiльшення Статутного капiталу Пiдприемства допускаеться пiсля внесення його
-.,часниками вкладiв у повному обсязi.

Збiльшення Статlтного капiта_lry Пiлприсчrства може здiйснюватися за рахунок прибуткч
зi: господарськоТ дiяльностi. додаткових BHecKiB Учасникiв, прийняття до складу
Пi:приемства нових уrасникiв, а також буль-яким iншим способом, не забороненим чинним
}аконодавством.

7.1l. При реорганiзачii юрлrдичноi особи - Учасника Пiдприемства, або у зв'язку iз
с\tертю громадянина - учасника Пiдприсмстваl перехiд частки до спадкоемця фiзичноi особи
збо правонаступника юридичноi особи здiйснюеться без згоди iнших учасникiв Пiдприемства.
\-часники Пiдприсмства зобов'язанi в строк до двох тижнiв з моменту отримання вимоги вiд
правонаступника внести змiни, пов'язанi з правонаступництвом (ввести правонаступника до
ск-lаду учасникiв Пiдприемства), до статуту Пiдприемства та вчинити Bci дii, якi необхiднi для
проведення ре€страцii таких змiн до статуту вiдповiдно до законодавства Украiни. Вимога
вважаеться отриманою учасниками Пiдприемства, якщо iT отримав директор Пiдприемства або
гоJова Зборiв Учасникiв Пiдприсмства.

7,12. Звернення стягнення на частину майна Пiдприемства. пропорцiйну частцi
\,часника Пiдприсмства у статутному капiталi, за Його особистими боргами допускаеться
-lише у разi недостатностi у нього iншого майна для задоволення вимог кредиторiв.
Кредитори такого yчасника мають право виIиагати вiд Пiдприемства виплати BapTocTi частинIл
rtайна Пiдприсмства" пропорrriйноТ частцi боржника у статутному капiта_ili Пiдприсмства, або
видiлу вiдповiдноi частини майна дпя звернення на нього стягнення. Частина майна, rцо
пiдлягае видiлу. або обсяг коштiв. що становлять Ii BapTicTb, встановлюеться згiдно з балансом.
який склада€ться на дату пред'явлення вимог кредиторами,

Звернення стягнення на всю частку учасника в статутному капiта_lli Пiдприемства
припиняс його yracTb у Пiдприсмствi.

Стаття 8. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ЗАСНОВНИКА ПIДПРИ€МСТВА

8.1. Учасником Пiдпри€мства с його Засновник, а також iншi особи, яких введено до
складу Учасникiв в порядку i на }мовах, передбачених цим Статутом, якi висловили бажання
брати участь у реалiзацiТ завдань, передбачених Статутом Пiдприемства, визнають i
виконують його, а тако}к внесли свою частку визначену цим Статутом.

8.2. Засновник Пiдприемства ма€ право:

'брати участь в управлiннi справи Пiдприемства у порядку передбаченому цим
Статутом;

. брати участь у розподiлi прибутку i одержувати його частину (дивiденди);
r вийти у встановленому порядку з Пiдприсмства;
r одержувати iнформацiю про дiяльнiсть Пiдприемства i ознайомитись на вимогу з

рiчними балансами, звiтами, прийнятими у встановленому порядку рiшення Засновника.
Виключення iз складу Засновникiв можливе у випадку rrодання Засновником належниiчI



:_Еном оформленоi заяви про вихiд зi складу Засновникiв або перелачi корпоративних прав
_ншiй особi.

8.3. Засновник Пiдприсмства зобов'язаний:
r виконувати Статут, а також рiшення Засновника;
r виконувати своi зобов'язання перед Пiдприемством, у тому числi Ti, що пов'язанi з

чtайновою участю, а також вносити у встановленому порядку i строки, передбаченi цим
,JTaTyToM свою частку;

r не розгопошувати комерчiйну таемницю, а також iншi вiдомостi про дiяльнiсть
Ii_rприемства, якi носять конфiденцiйний характер.

8.4. Засновник Пiдприемства може вiдступити свою частку (if часину) одному або
-екiльком Засновникам Пiдприсмства, а також TpeTiM особшц.

Передача частики (ii частини) TpeTiM особам можливе лише пiсля внесення частики
Ъсновником, що передас ii в повному обсязi. При передачi частки (fi частини) третiй особi
вi:бувасться одночасний перехiд до неi Bcix прав i обов'язкiв, якi належали Засновнику, що
передав цю частку (iT частину).

8.5. При реорганiзачii юриличноТ особи - Засновника Пiдприемства або cMepTi
грмадянина- Засновника Пiлпри€NIства. правонастуlrники (або спадкосмцi) мають переважне
право на вступ до Пiдприсмства.

8.6, При вiдмовi rrравонаступника (спадкоемця) вiд вступу до Пiдприемства або вiдмови
Засновникiв Пiдприемства в його прийняттi. йому повертаеться частка, яка наJIежала

рорганiзованiй або лiквiдованiй юридичнiй особi (спадкодавцю) чи померлiй фiзичнiй особi
|спадкодавчю). BapTicTb цiсi частки (ii частини) визначаеться на день реорганiзацiТ або
.-iiквiдацiТ юридичноТ особи (спертi спадкодавця) - Засновника. В цьому випадку розшriр
статутного фонду пiдлягас зменшенню.

Стаття 9. УПРАВЛIННЯ ШДПРИ€МСТВОМ

9.i. Вищим органом Пiдприсмства с Засновник.
9.2 До виключноТ компетенцii Засновника належить:
а) визначення основних напрямкiв дiяльностi Пiдприсмства, затвердження планiв

його дiяльностi та звiтiв про iх виконання;
б) внесення змiн i доповнень до Статуту;
в) створення та вiдк-пикання виконавчого органу Пiдприемства та членiв

ревiзiйноi KoMiciT Пiдприелtства;
г) затверлження рiчних результатiв дiяльностi пiдприсмства, враховlточи його

фiлii, дочiрнi пiдприемства. представництва. вiдокремлених структурних пiдроздiлiв,
затвердження звiтiв та висновкiв ревiзiйноi KoMiciT, порядку розподirry прибутку, визначення
порядку вiдшкодуванню збиткiв;

Г) створення, реорганiзацiя та лiквiдацiя дочiрнiх пiдприсмств, фiлiй, представництв,
iнших вiдокремлеFIих структурних пiдроздiлiв, затвердження ik CTaTyTiB та Положень,
прийняття рiшення про участь в якостi учасника господарських товариств, спiльних та iнших
пiлприсмств, об'еднань пiдприсмств;

д) винесення рiшень про притягнення до матерiальноТ вiдповiда,тьностt
посадових осiб - виконавчого органу Пiдприсмства;

е) затвердження внутрiшнього регламенту, правил процедури та iнших
внутрiшнiх документiв Пiдприемства, визначення органiзацiйноi структури Пiдприсмства;

е) затверлження умов оплати прачi посадових осiб Пiдприемства, його фiлiй,
лочiрнiх пiдприсмств. представництв, вiдокрем;rених структурних пiдроздiлiв;

ж) затверлження договорiв (угод) чкладених Пiдприемством;
з) розмiшення депозитiв, прийняття рiшень щодо отримання кредитiв, вiдкриття

кредитних лiнiй, отримання цiльовоТ безпроцентноi позики як в установах банку, так в iнших
фiнансових установах, а також у фiзичних осiб;

и) прийняття рiшення про припинення дiяльностi Пiдприемства, призначення
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.liквiдацiйноi KoMicii (лiквiлатора), затвердження лiквiдацiйного балансу" а також припинення
li*TbHocTi фiлiй, дочiрнiх пiдприемств, представництв, вiдокремлених структурних
,irроздiлiв;

i) вирiшення питання про прийняття нових осiб до складу Засновникiв
Пi:присмства та виключення Тх;

й) встановлення розмiру, форми та порядку внесення Засновником додаткових
знескiв до Статутного фонду Пiдприемства;

к) вирiшення питання щодо обсягiв комерчiйноТ таемницi на Пiдприсмствi;
л) обмеження повноважень посадових осiб виконавчого органу Пiдприемства у

зIfiIадку, коли виконання ними cBoix повноважень може призвести до нанесення збиткiв
Пi:приемству.

9.З Чергове засiдання Засновника вiдбуваеться не рiдше 2 разiв на piK.
9.4.Виконавчим органом Пiдпри€мстRа е .Щиректор.
.Щиректор вирiшус Bci питання дiяльностi Пiдприсмстваt за винятком тих, що вiднесенi

_]о компетенцii Засновника.
Щиректор пiдзвiтний Засновнику i органiзус виконання iх рiшень. .Щиректор не вправi

приймати рiшення, обов'язковi д-rя Засновника.

flиректор дiе вiл iMeHi ПiдпрI.Iсмства без довiреностi в межах повноважень, передбачених
шшлt Статутом.

При розглядi питання щодо призначення чи звiльнення з посади директора чи його
]аступника, Засновники. якi володiють в сукупностi не менше 50 % розмiру статутного
капiталу, мaють право на внесення шропозицii щодо призначення або звiльнення однiеТ iз
iiандидатур (директора, або заступника директора Пiдприемства).

9.5 Щиректор Пiдприемства:
- дiс без довiреностi вiд iMeHi Пiдприемства в межах cBoci компетенцiТ, видае накази та

розпорядження, у вiдповiдностi з трудовим законодавством наймае на роботу i звiльняе
працiвникiв, розпоряджасться майном i коштами Пiдприсмства, вистуtrае розпорядником
кредитiв, представляе Пiдприемство у вiдносинах з вiтчизняними i зарубiжними юридичними
та фiзичними особами;

- вчиняе iншi юридичнi дiТ та вида€ доручення про укладення вищевказаних договорiв та
представництво iHTepeciB Пiдприсмства iншими особами.

- здiйснюс керiвництво дiяльнiстю Пiдприемства i несе персональну вiдповiдальнiсть за
виконання покладених на нього завдань;

- признача€ на посади працiвникiв Пiдприемства, його фiлiй та представництв, iнших
пiлроздiлiв, переводить на iншу роботу. накладас стягнення, а також звiльняс з роботи, укладас
цудовi договори (контракти) з прачiвниками. Представляе iнтереси Пiдприемства в органах
державноi влади та управлiння, у сулi та господарському судi, громадських органiзацiях, перед
iншими пiдприемствами, установами та органiзацiями Bcix форм власностi та фiзичними
особами;

Засновник може виконувати обов'язки .Щиректора, прийнятий на посаду за трудовим
договором (контрактом) або без нього.

9.6 Контроль за дiяльнiстю !иректора здiйснюеться Засновнцком.

Стаття 10. СОЦIАЛЬНА ДIЯЛЬНIСТЬ ПIДПРИ€МСТВА.

l0.1. 'rруловий колектив пiдприсмства склацають yci працiвники, якi своею працею
беруть .yчасть в його дiяльностi на ocHoBi трудового договору (контракту, угоди), а Taкorti
iнших форм угод. що регулюють труловi вiдносини працiвника з пiдприсмством.

l0.2. Питання щодо полiпшення умов шрацi,життя i здоров'я, гарантii обов'язкового
медичного страхування працiвникiв пiдприсмства та ix сiмей, а також iншi tIитання
соцiального розвитку вирiшуються трудовим колективом за участi власника або

уповноважено ним органу.
10.3. Органом самоврядування трудового колективу пiдприемства е Збори трудовогt)
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ко Jективу пlдпри€мства.
Труловий колектив пiдприемства на зборах:

- розглядае i затверджуе проект колективного договору з адмiнiстрацiсю пiдприсмства;
- розглядас i вирiшус питання самоврядування трудового коллективу та iншi питання.

цо вiднесенi чинним законодавством до його компетенцiТ.
10.4. Кожний член трудового колективу мае у Зборах один голос. Збори с правомочними-

яхlцо на них trрисутнi не менш нiж 60 ol, членiв трудового колективу пiдприсмства.
10.5.Пiдприемство забезпечус пiдготовку ква;liфiкованих працiвникiв та

;пецiалiстiв,надас пiльги працiвникам, якi навчаються без вiдриву вiд виробництва.
10.6.Власник,органи управлiння пiдприемства зобов'язанi забезпечити для Bcix

_зацiвникiв пiдприсмства належнi i безпечнi умови працi. Пiдприсмство несе вiдповiда_пьнiсть
?.; lпкоду. завдану здоров'ю та працездатностi його працiвникiв.

Стаття 11. ОБЛIК ТА ЗВIТНIСТЬ ПIДПРИ€МСТВА

1 1.1. Пiдприемство веде об"цiк результатiв дiяльностi. оперативний, бухгалтерський
_..,1--TiK та статистичну звiтнiсть.

11.2. Вiдповiдальнiсть за стан облiку, сво€часне подання бухгалтерськоТ та iншоi
эвiтностi покладаеться на головного бlхгалтера пiдприсмства, компетенцiя якого визначеча
{IIнним законодавством.

1 1.3. Операцiйний piK встановлюеться з 1 сiчня до 31 грудня включно.
1 1.4. Рiчний звiт щодо операuiй Пiдприсмства та ба-панс складаються в пiдприемствi _v

ч-троки, визначенi чинним законодавством , та разом iз висновком РевiзiЙноТ KoMicii мають
tlrTlI поданi на затвердження Власнику, не пiзнiше, як через l мiсяць пiсля закiнчення TepMiH1,

_].lя складання звiту.
11.5.Пiдприсмство та його посадовi особи несуть встановлену законодавством

вi:повiдальнiсть за достовiрнiсть даних, що мiстяться в рiчному звiтi та балансi.

Стаття 12. ОIIЛАТА ПРАЦI ШДПРИ€МСТВА
12.1. Пiдпри€мство самостiйно розроб.пяе та затверджус штатний розклад, визначае для

спiвробiтникiв Пiдпри€мства та робiтникiв, що заJIучаються, оклади, форми i системи оплати
працi. якi стимулюють цiдвищення проду,ктивностi прашi. якiсть та культуру обслуговування.
зниження непродуктивних витрат. та враховlтоть принципи розполiлу винагороди за кiнцевим
результатом.

12.2. Загальний розмiр виплат за результатами прачi окремих працiвникiв Пiдприсмства
не обмежу€ться i проводиться вiдповiдно до чинного законодавства. Розмiр заробiтноi плати
працiвникiв не мох<е бути менше мiнiма,тьного рiвня. встановленого законодавством УкраТни,

1 2.3 . В разi необхiдностi для виконання конкретних робiт i надання послуг Пiдприемство
\Iac право зiшучати громадян, виробничi, творчi та iншi колективи, спецiа,тiстiв науково-
:ослiдних закладiв, вищих учбових закладiв, пiдприемств та органiзацiй (поза робочим часом
за основним мiсцем роботи) на пiдставi iндивiдуальних договорiв, зокрема : договорiв пiдряду.
.]оручення. трудових угод, KoHTpaKTiB та iнших форпл угод. u{о передбаченi цивiльним
законодавством з оплатою працi на договiрних засадах.

Стаття 13. ПРИПИНЕННЯ ДIЯЛЬНОСТI ПIДПРИ€МСТВА

13.1 . Припиi-lення Пiдприсмства здiйснюеться шляхом його лiквiдацiТ або
реорганiзачii.

Реорганiзашiя Пiдприемства (злиття, присднання, подiл, видiлення, перетворення)
проводиться за рiшенням вищого органу Пiдприемства . При цьому Bci права i обов'язки
реорганiзованого Пiдприсмства переходять до правонаступникiв.

lЗ.2. Пiдприсмство лiквiдуеться у випадках:
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а) за рiшенняN,{ Засновника;
б) на пiдставi рiшення суду чи господарського суду по представJ-Iенню органiв, rцо

контролюють дiяльнiсть Пiдприемства. у випадку систематичного чи грубого порушення ним
законодавства;

в) напiдставi рiшення господарського судувпорядку, установленомузаконом УкраiЪи
"Про порядок вiдновJIення платоспроможностi боржника або визнання його банкрутом";

г) на iнших пiдставах. передбачених чинним законодавством УкраТни чи Статутом, що
не с.yперечать законодавству УкраТни.

13.3. Лiквiдацiя пiдприсмства проводиться лiквiдацiйною комiсiсю, яка признача€ться
Засновником або за рiшенням суду чи господарського суду у випадках, передбачених цим
Статутом i чинним законодавством.

З моменту створення KoMicii до неi переходять yci повноваження по управлiнню
справами Пiдприсмства.

1З.4. Порядок лiквiдацiТ Пiдприсмства визначасться чинним законодавством i ципi
Статl,том. При uьому Комiсiя: у 3-денний TepMiH iз часу iT створення повiдомляе в офiцiйно\,{у
_]р} кованому органi про лiквiдацiю Пiдприсмства i визначас TepMiH подачi претензiй
креJиторами, що не може бути менше двох мiсяцiв; робить очiнку майна Пiдприемства.
\-становлю€ кредиторiв i дебiторiв, здiйснюе з ними розрахунки й оплачуе борги Пiдприемства
TpeTirt особам i Учаснику: склада€ лiквiдацiйний баланс i передае його органу, що ii призначив.

1З.5. Претензii, не виявленi i не заявленi протягом TepMiHy лiквiдацii, а також не
за_]ово-rенi за браком шtайна лiквiдованого ГIiдприемства, вважаються погашеними.

lЗ.б. Наявнi в Пiдприсмства кошти. включаючи виторг вiд розпродажу його майна при
.riквi_rацiТ. пiсля розрахунку по оплатi прачi персоналу Пiдприсмства, з бюдхtетом та iншими
креJlIторами залишаються Засновнику.

1j.7.Лiквiдацiя Пiдприемства вважасться завершеною, а Пiдприемство припиненим з
\lо\tент\-внесення запису про це до державного реестру.

14.ВНЕСЕННЯ ЗМIН ТА/АБО ДОПОВНЕНЪ ДО СТАТУТУ ПIДПРИ€МСТВА

i-1.1. Зrriни та.lабо доповнення, якi стчtлися в CTaTyTi Пiдприемства, пiдлягають
:ep,ъ.aBHil"t ресстрашii v строки та в порядку. якi встановленi законодавством УкраiЪи.

1-1.].Внесення зrriн та,'або .]оповнень ло Статуту Пiдприсмства, оформлюеться шляхоý{
вIIк-lа.]ення CTaTlTr, 1 HoBil"I pe:aKuii. якi виклада€ться у письмовiй формi, прошнуровуеться.
прон}fIеров\,сться та пiJпl.rсr,€ться учасниками пiдприсмства або уповноваженими особами.
з_]il"tснюеться на пi:ставi Зборiв засновникiв або рiшення засновника пiдприсмства .

1-1.3.Справ;,нiсть пiJпllсiв на CTaTyTi та рiшеннях Загатrьних зборiв засновникiв
пi:прlтсrtства нотарiапьно посвiдчу€ться.

1.1.4.Злriни та/або доповнення до Статуту набирають чинностi з дня iх державноТ
рсстрапiТ

засновник
Кокодзей Валентина Щмитрiвнай

Mic
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