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Цей Статут визначає порядок діяльності ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БУДІНВЕСТПАЙП» (далі за текстом - Товариство), яке 
перейменоване з ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АГРОІНВЕСТ 
КОНСАЛТ» на підставі Рішення Учасника № 4.2020 від 13.11.2020 року.

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БУДІНВЕСТПАЙП»
(далі -  Товариство) створене та здійснює свою діяльність згідно до чинного законодавства та 
інших нормативно-правових актів України.
1.2. Повне найменування Товариства українською мовою: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БУДІНВЕСТПАЙП».
1.3. Скорочене найменування Товариства українською мовою: ТОВ «БУДІНВЕСТПАЙП».
1.4. Товариство може використовувати в своїй діяльності печатки та штампи, але їх 
використання не є обов’язковим.

2. УЧАСНИКИ ТОВАРИСТВА, ЇХ ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ.
2.1. Учасники Товариства мають право:
2.1.1. брати участь в управлінні товариством у порядку, передбаченому статутом товариства за 
винятком випадків, передбачених діючим законодавством України;
2.1.2. вийти зі складу Товариства, повністю або частково передавати юридичним чи фізичним 
особам свою частку в Товаристві в порядку, передбаченому законом та цим статутом;
2.1.3. отримувати інформацію про господарську діяльність товариства;
2.1.4. брати участь у розподілі прибутку товариства;
2.1.5. отримати у разі ліквідації товариства частину майна, що залишилася після розрахунків з 
кредиторами, або його вартість.
2.2. Учасники Товариства зобов'язані:
2.2.1. додержуватись установчих документів Товариства, виконувати рішення загальних зборів 
та інших органів управління Товариства;
2.2.2. виконувати свої зобов'язання перед Товариством, у тому числі і пов'язані з майновою 
участю, а також вносити вклади у розмірі, порядку та засобами, передбаченими установчими до
кументами;
2.2.3. не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність 
Товариства;
2.2.4. нести інші обов'язки, якщо це передбачено законодавством України.

3. УПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВОМ
3.1. Вищим органом Товариства є Загальні збори Учасників. Вони складаються з Учасників 
Товариства або призначених ними представників. 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. 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. У товаристві, що мас одного 
учасника, рішення з питань, що належать до компетенції загальних зборів учасників, 
приймаються таким учасником товариства одноособово та оформлюються письмовим 
рішенням такого учасника.

Протокол підписується всіма учасниками, або головою загальних зборів учасників або 
іншою уповноважена зборами особою. Кожен учасник товариства, який взяв участь у загальних 
зборах учасників, може підписати протокол. Зміни до статуту підписуються або всіма 
учасниками, або учасниками, які голосували за унесення таких змін, але не менше 3А голосів
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усіх учасників або іншою уповноважена зборами особою. Учасник товариства може взяти 
участь у загальних зборах учасників шляхом надання свого волевиявлення щодо голосування з 
питань порядку денного у письмовій формі (заочне голосування). Справжність підпису учасника 
товариства на такому документі засвідчується нотаріально. Голос учасника товариства 
зараховується до результатів голосування з кожного окремого питання, якщо текст документа 
дозволяє визначити його волю щодо безумовного голосування за чи проти відповідного рішення 
з питання порядку денного. Такий документ долучається до протоколу загальних зборів 
учасників та зберігається разом із ним.
3.2. Кожен учасник товариства на загальних зборах учасників має кількість голосів, 
пропорційну до розміру його частки у статутному капіталі товариства.
3.3. Загальні збори учасників скликаються виконавчим органом товариства. Загальні збори 
учасників скликаються також на вимогу учасника або учасників товариства, які на день подання 
вимоги в сукупності володіють 10 або більше відсотками статутного капіталу товариства.
3.4. До виключної компетенції зборів Товариства належить:

1) визначення основних напрямів діяльності товариства;
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 цим Законом;
6) обрання та припинення повноважень наглядової ради товариства або окремих членів 

наглядової ради (у разі її обрання), встановлення розміру винагороди членам наглядової ради 
товариства;

7) обрання одноосібного виконавчого органу товариства або членів колегіального 
виконавчого органу (всіх чи окремо одного або декількох з них), встановлення розміру 
винагороди членам виконавчого органу товариства;

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;
12) 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 цим Законом до компетенції загальних зборів 
учасників.
3.5. Рішення загальних зборів учасників приймаються відкритим голосуванням.
3.6. Рішення з питань, передбачених пунктами 3.4.2., 3.4.3., 3.4.13. приймаються 3/4 голосів усіх 
учасників товариства, які мають право голосу з відповідних питань. Рішення загальних зборів 
учасників з питань, передбачених пунктами З.4.4., 3.4.5., 3.4.9., 3.4.10. приймаються одностайно 
всіма учасниками товариства, які мають право голосу з відповідних питань. Рішення загальних 
зборів учасників з усіх інших питань приймаються більшістю голосів усіх учасників товариства, 
які мають право голосу з відповідних питань..
3.7. 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.
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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. У разі порушення даного обов’язку, та визнання 
товариства банкрутом до закінчення трирічного строку з дня зниження вартості чистих активів, 
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 у зв’язку із зниженням вартості чистих активів товариства, 
звільняються від відповідальності за порушення цього обов’язку.

Вимога про скликання загальних зборів учасників подається виконавчому органу 
товариства в письмовій формі із зазначенням запропонованого порядку денного. У разі 
скликання загальних зборів учасників з ініціативи учасників товариства така вимога повинна 
містити інформацію про розмір часток у статутному капіталі товариства, що належать таким 
учасникам.

Виконавчий орган товариства повідомляє про відмову в скликанні загальних зборів 
учасникам, які вимагали скликання таких зборів, письмово із зазначенням причин відмови 
протягом 5 днів з дати отримання вимоги від таких учасників товариства.

Разом з питаннями, запропонованими для включення до порядку денного загальних 
зборів учасників особою, яка вимагає скликання таких зборів, виконавчий орган товариства з 
власної ініціативи може включити до нього додаткові питання.

Виконавчий орган товариства зобов’язаний вчинити всі необхідні дії для скликання 
загальних зборів учасників у строк не пізніше 20 днів з дня отримання вимоги про проведення 
таких зборів.

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, особи, які ініціювали їх проведення, можуть скликати загальні збори 
учасників самостійно. У такому випадку обов’язки щодо скликання та підготовки проведення 
загальних зборів учасників, покладаються на учасників товариства, які ініціювали загальні 
збори учасників.

Загальні збори учасників можуть прийняти рішення з будь-якого питання без дотримання 
вимог, встановлених цим статутом 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.
3.8. Виконавчий орган товариства скликає загальні збори учасників шляхом надсилання 
повідомлення про це кожному учаснику товариства. Виконавчий орган товариства зобов’язаний 
повідомити учасників товариства не менше ніж за ЗО днів до запланованої дати проведення 
загальних зборів учасників. Повідомлення надсилається поштовим відправленням з описом 
вкладення. У повідомленні про загальні збори учасників зазначаються дата, час, місце 
проведення, порядок денний. Якщо до порядку денного включено питання про внесення змін до 
статуту товариства, до повідомлення додається проект запропонованих змін. Виконавчий орган 
товариства приймає рішення про включення запропонованих питань до порядку денного 
загальних зборів учасників. Пропозиції учасника або учасників товариства, які в сукупності 
володіють 10 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. Після 
надсилання повідомлення, забороняється внесення змін до порядку денного загальних зборів 
учасників. Виконавчий орган товариства зобов’язаний повідомити учасників товариства про
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внесення змін до порядку денного не менше ніж за 10 днів до запланованої дати загальних 
зборів учасників. До порядку денного можуть бути внесені будь-які зміни за згодою всіх 
учасників товариства. Виконавчий орган товариства зобов’язаний надати учасникам товариства 
можливість ознайомитися з документами та інформацією, необхідними для розгляду питань 
порядку денного на загальних зборах учасників. Виконавчий орган товариства забезпечує 
належні умови для ознайомлення з такими документами та інформацією за місцезнаходженням 
товариства у робочий час. 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.
3.9. 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.
3.10. Загальні збори учасників проводяться в будь-якій адміністративно-територіальній одиниці 
на території України. Проведення загальних зборів за межами території України допускається 
лише за одностайною письмовою згодою всіх учасників товариства.
Директор.
3.11. Виконавчим органом Товариства, який здійснює управління поточною діяльністю 
товариства є Директор. Функції директора Товариства можуть покладатися на Учасника 
(Засновника) Товариства, який може діяти від імені Товариства без довіреності, із ним не 
укладається трудовий договір та він не отримує винагороди за виконання своїх обов’язків.
3.12. 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.

Договір, що укладається з Директором товариства, від імені товариства підписує особа, 
уповноважена на таке підписання загальними зборами учасників.

Повноваження Директора можуть бути припинені або він може бути тимчасово 
відсторонений від виконання своїх повноважень лише шляхом обрання нового Директора або 
тимчасового виконувача його обов’язків. У разі припинення повноважень Директора договір із 
цією особою вважається припиненим.

Директор Товариства повинен діяти добросовісно і розумно в інтересах товариства.
Право підпису від імені Товариства мають Директор або особи, які наділені цим правом 

наказом Директора (довіреністю). За рішенням загальних зборів учасників право підпису від 
імені Товариства може здійснювати Голова Товариства.

Усі фінансові і бухгалтерські документи повинні мати два підписи -  Директора і 
Головного бухгалтера (якщо штатним розкладом передбачена посада Головного бухгалтера). 
Таким правом можуть бути наділені інші особи, які належним чином уповноважені на право 
підпису від їхнього імені, якщо інше не встановлено законом. Право підпису фінансових 
документів повинне бути належним чином посвідчено.
3.13. Директор несе відповідальність перед Товариством за збитки, заподіяні товариству його 
винними діями або бездіяльністю.

Директор звільняється від відповідальності, якщо доведе, що шкоду заподіяно не з його 
вини.

Директор не може без згоди загальних зборів учасників:
1) здійснювати господарську діяльність як фізична особа - підприємець у сфері діяльності 

товариства;
2) бути учасником повного товариства або повним учасником командитного товариства, що 

здійснює діяльність у сфері діяльності товариства;
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3) бути членом виконавчого органу або наглядової ради іншого суб’єкта господарювання, 
що здійснює діяльність у сфері діяльності товариства.

Порушення даних обов’язків є підставою для розірвання товариством договору (контракту) 
з такою особою без виплати компенсації.
3.14. Виконавчий орган товариства підзвітний загальним зборам учасників та організовує 
виконання їхніх рішень.
3.15. Директор в межах своєї компетенції:

• представляє без довіреності Товариство у відносинах зі всіма без виключення 
державними органами, товариствами, установами, організаціями всіх форм власності, з 
фізичними особами;

• здійснює оперативне керівництво поточною діяльністю Товариства в межах повноважень 
та прав, наданих йому цим Статутом та посадовою інструкцією та(або) положенням;

• укладає та підписує від імені Товариства господарські та інші договори (контракти), 
видає доручення, відкриває рахунки в банках, виступає розпорядником його коштів та 
майна з урахуванням обмежень, встановлених цим Статутом;

• видає з урахуванням обмежень, встановлених цим Статутом, довіреності на право 
вчинення дій від імені Товариства та представлення його інтересів;

• організовує виконання рішень Загальних зборів Учасників;
• організовує роботу з складання річних бізнес-планів, інших стратегічних та оперативних 

планів діяльності Товариства;
• організовує діловодство Товариства;
• приймає на роботу та звільняє з неї працівників Товариства, застосовує щодо них 

заохочення та стягнення;
• призначає/звільняє своїх заступників та помічників, надаючи їм відповідні повноваження 

діяти від імені Товариства;
• визначає сферу компетенції, права і відповідальність працівників Товариства з 

урахуванням обмежень, встановлених цим Статутом;
• вирішує всі інші питання, не віднесені до компетенції інших органів Товариства.

3.16. Директор несе відповідальність за організацію бухгалтерського обліку, звітності, 
своєчасність та повноту сплати податків та заробітної плати найманим працівникам, зберігання 
документів Товариства, печатки та штампів.

4. ВИХІД УЧАСНИКА З ТОВАРИСТВА. ПОРЯДОК ПЕРЕДАННЯ (ПЕРЕХОДУ) 
ЧАСТОК У СТАТУТНОМУ КАПІТАЛІ ТОВАРИСТВА. ПОРЯДОК ВСТУПУ ДО

ТОВАРИСТВА
4.1. Учасник товариства, частка якого у статутному капіталі товариства становить менше 50 
відсотків, може вийти з товариства у будь-який час без згоди інших учасників..
4.2. Учасник товариства, частка якого у статутному капіталі товариства становить 50 або більше 
відсотків, може вийти з товариства за згодою інших учасників.

Рішення щодо надання згоди на вихід учасника з товариства приймається протягом 10 
робочих днів з дня подання учасником заяви. При цьому учасник може вийти з товариства 
протягом одного місяця з дня надання такої згоди останнім учасником. Справжність підписів на 
Заяві про вихід, а також справжність підписів на згоді засвідчується нотаріально.
4.3. 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.
4.4. Не пізніше ЗО днів з дня, коли товариство дізналося чи мало дізнатися про вихід учасника, 
воно зобов’язане повідомити такому колишньому учаснику вартість його частки, надати 
обгрунтований розрахунок та копії документів, необхідних для розрахунку. Вартість частки
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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".

Товариство зобов’язане протягом одного року з дня, коли воно дізналося чи мало 
дізнатися про вихід учасника, виплатити такому колишньому учаснику вартість його частки.

Вартість частки учасника визначається виходячи з ринкової вартості сукупності всіх 
часток учасників товариства пропорційно до розміру частки такого учасника.

За погодженням учасника товариства, який вийшов, та товариства зобов’язання зі 
сплати грошових коштів може бути замінено зобов’язанням із передачі іншого майна.

Товариство виплачує учаснику, який вийшов з товариства, вартість його частки або 
передає майно лише пропорційно до розміру оплаченої частини частки такого учасника.

Товариство зобов’язане надавати учаснику, який вийшов з товариства, доступ до 
документів фінансової звітності, інших документів, необхідних для визначення вартості його 
частки.
4.5. При виключенні Учасника зі складу Учасників Товариства наступають ті ж самі наслідки 
згідно п. 4.4. Не пізніше ЗО 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.
4.6. Учасник Товариства має право відчужити свою частку (частину частки) у статутному 
капіталі Товариства оплатно або безоплатно іншим Учасникам Товариства або третім особам.
4.7. Учасник Товариства має право відчужити свою частку (частину частки) у статутному 
капіталі лише в тій частині, в якій вона є оплаченою.
4.8. Інші Учасники Товариства мають переважне право на придбання частки (частини частки) 
іншого Учасника Товариства, що продається третій особі.
Якщо кілька Учасників Товариства скористаються своїм переважним правом, вони придбавають 
частку (частину частки) пропорційно до розміру належних їм часток у статутному капіталі 
Товариства.
4.9. 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 ЗО 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 повідомлення, і така частка (частина частки) 
може бути відчужена третій особі на умовах, які були повідомлені Учасникам Товариства.

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.
4.10. Учасник Товариства має право вимагати в судовому порядку переведення на себе прав і 
обов’язків покупця частки (частини частки), якщо переважне право такого Учасника Товариств а 
є порушеним.
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4.11. Якщо продаж частки (частини частки) у статутному капіталі Товариства здійснюється на 
аукціоні (публічних торгах) відповідно до закону, переважне право Учасника Товариства не 
застосовується.
4.12. Звернення стягнення на частку Учасника Товариства здійснюється на виконання 
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. Звернення стягнення на частку Учасника здійснюється 
згідно з чинним законодавством.

5. ПЕРЕХІД ЧАСТКИ ДО СПАДКОЄМЦЯ АБО ПРАВОНАСТУПНИКА УЧАСНИКА
ТОВАРИСТВА

5.1. У разі смерті або припинення учасника товариства його частка переходить до його 
спадкоємця чи правонаступника без згоди учасників товариства.
5.2. 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 відповідно до закону, товариство може 
виключити учасника з товариства. Таке рішення приймається без врахування голосів учасника, 
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.
5.3. Справжність підписів на Заяві про вступ до Товариства засвідчується нотаріально. Разом з 
Заявою надається доказ набуття права на спадщину або доказ правонаступництва (оригінал 
документа або його копія, вірність якої засвідчена нотаріально або тим, хто видав документ).

6. ВИПЛАТА ДИВІДЕНДІВ УЧАСНИКАМ ТОВАРИСТВА
6.1. 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. Чистий прибуток Товариства може розподілятись щомісячно, 
щоквартально, щорічно чи у будь-який іншій послідовності на підставі відповідного рішення 
Загальних Зборів Учасників.
6.2. Товариство виплачує дивіденди грошовими коштами, якщо інше не встановлено 
одностайним рішенням загальних зборів учасників, у яких взяли участь всі учасники 
товариства.
6.3. Строки та порядок виплат частини прибутку (дивідендів) регулюється виключно Зборами 
Учасників Товариства. Умови сплати дивідендів можуть змінюватися у відповідності з 
рішенням Зборів Учасників.
6.4. 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.

7. ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ ТОВАРИСТВА
7.1. Товариство має право здійснювати зовнішньоекономічну діяльність відповідно до предмету 
своєї діяльності та чинного законодавства, регулюючого цю діяльність.
7.2. При здійснені зовнішньоекономічної діяльності Товариство користується повним обсягом 
прав суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності та несе відповідальність за порушення 
законодавства, укладених контрактів, заподіяння шкоди.

✓
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7.3. Товариство здійснює зовнішньоекономічну діяльність на засадах повної самоокупності та 
самофінансування. Виторг в іноземній валюті, отриманий Товариством від продажу товарів та 
послуг, після відрахувань державі, в установленому чинним законодавством порядку, надходить 
у повне розпорядження Товариства і є його власністю.

8.1. 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.
8.2. Вчинення інших значних правочинів, крім зазначених в п. 8.1. Директор укладає без згоди 
Загальних зборів.
8.3. Якщо замість кількох правочинів Товариство могло вчинити один значний правочин, то 
кожен із таких правочинів вважається значним. Посадові особи Товариства, винні у порушенні 
порядку вчинення значних правочинів, солідарно відповідають за збитки, заподіяні Товариству.

Цей статут складено та підписано в двох примірниках, кожен з яких має однакову юридичну 
силу.

8. ЗНАЧНІ ПРАВОЧИНИ

Підпис Учасі

Лазорко Павло Олексійович



їв, Україна, тринадцятого листопада дві тисячі двадцятого року.
Я, Сєрова О.В., приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, засвідчую 

справжність підпису гр. Російської Федерації Лазорко Павла Олексійовича, який зроблено у моїй 
присутності.

Особу гр. Російської Федерації Лазорко Павла Олексійовича, який підписав документ


