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Цей Статут визначае порядок дiяльностi ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ 
. ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «БК СТОУН» (далi за текстом - Товариство). 

1. ЗАГАЛЬНI ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1. ТОВАРИСТВО 3 ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «БК СТОУН» (далi -
Товариство) створене та здiйснюе свою дiяльнiсть згiдно до чинного законодавства та iнших 
нормативно-правових актiв Укра'iни. 

1.2. Повне найменування: 
укра'iнською · мовою - ТОВАРИСТВО 3 ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ 
«БК СТОУН»; 

скорочене найменування: 

укра'iнською мовою - ТОВ «БК СТОУН». 
1.3. Товариство може використовувати в сво'iй дiяльностi печатки та штампи, але 'ix 
використання нее обов'язковим. 

2. УЧАСНИКИ ТОВАРИСТВА, IX ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ. 
2.1 . Учасники Товариства мають право: 

2.1.1. брати участь в управлiннi товариством у порядку, передбаченому статутом товариства за 
винятком випадкiв, передбачених дiючим законодавством Укра'iни; 

2.1.2. вийти зi складу Товариства, повнiстю або частково передавати юридичним чи фiзичним 
особам свою частку в Товариствi в порядку, передбаченому законом та цим статутом; 

2.1.3. отримувати iнформацiю про господарську дiял.ьнiсть товариства; 
2.1.4. брати участь у розподiлi прибутку товариства; 
2.1.5. отримати у разi лiквiдацi'i товариства частину майна, що залишилася пiсля розрахункiв з 
кредиторами, або його вартiсть. 

2.2. Учасники Товариства зобов'язанi: 
2.2.1. додержуватись установчих документiв Товариства, виконувати рiшення заrалt'них"-зборiв 
та iнших органiв управлiння ·Товариства; 

· 2.2.2. виконувати сво'i зобов'язання перед Товариством, у тому числi i пов'язанi з майновою 
участю, а також вносити вклади у розмiрi, порядку та засобами, передбаченими установчими до

кументами; 

2.2.3. не розголошувати комерцiйну таемницю та конфiденцiйну iнформацiю про дiяльнiсть 

Товариства; 
2.2.4. нести iнwi обов'язки, якщо це передбачено законодавспюм Укра'iни. 

3. УПРАВЛIННЯ ТОВАРИСТВОМ 
3.1. Вищим органом Товариства с Загальнi збори Учасникiв . Вони складаються з Учасникiв 
Товариства або призначених ними представникiв. Кожен учасник товариства мае право бути 
присутнiм на загальних зборах учасникiв, брати участь в обговореннi питань порядку денного i 
голосувати з питань порядку денного загальних зборiв учасникiв. Загальнi збори учасникiв 
передбачають спiльну присутнiсть учасникiв товариства в одному мiсцi для обговорення питань 
порядку денного або можуть проводитися у режимi вiдеоконференцi'i, що дозволяе бачити та 
чути всiх учасникiв загальних зборiв учасникiв одночасно. У товариствi, що мае одного 
учасника, рiшення з питань, U(O належать до компетенцii' загальних зборiв учасникiв, 
приймаються таким учаснико.м товариства одиоособово та оформлюються письмовим 

рiшення.111 такого учасиика. 
Протокол пiдписуеться всiма учасниками, або головою загальних зборiв учасникiв або 

iншою уповноважена зборами особою. Кожен учасник товариства, який взяв участь у загальних 
зборах учасникiв, може пiдписати протокол . Змiни до статуту пiдписуються або всiма 
учасниками , або учасниками, якi голосували за в1-1есе11ня таких змiн , але не менше ¾ голосiв 
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ycix учасникiв або iншою уповноважена зборами особою. Учасник товариства може взяти 

участь У загальних зборах учасникiв шляхом надання свого волевиявлення щодо голосуванн
я з 

питань порядку денного у письмовiй формi (заочне голосування). Справжнiсть пiдпису учас
ника 

товариства на такому документi засвiдчусrься нотарiально. Голос учасника товариства 

зараховусrься до результатiв rолосування з кожного окремого питания, якщо текст документа 

дозволяе визначити йога волю щодо безумовного rолосування за чи проти вiдповiдноrо рiш
ення 

з питания порядку денного. Такий документ долучаеться до протоколу заrальних зборiв 

учасникiв та зберirаеться разом iз ним. 

3.2. Кожен учасник товариства на заrальних зборах учасникiв мае кiлькiсть голосiв, 

пропорцiйну до розмiру його частки у статутному капiталi товариства. 

3.3. Загальнi збори учасникiв скликаються виконавчим органом товариства. Загальнi збори 

учасникiв скликаються також на вимогу учасника або учасникiв товариства, якi на день падания 

вимоги в сукупностi володiють 1 О або бiльше вiдсотками статутного капiталу товариства. 

3.4. До виключно'i компетенцii' зборiв Товариства належить: 

1) визначення основних напрямiв дiяльностi товариства; 

2) внесения змiн до статуту товариства, прийняття рiшення про здiйснення дiяльностi 

товариством на пiдставi модельного статуту; 

3) змiна розмiру статутного капiталу товариства; 

4) затвердження rрошово'i оцiнки негрошового вкладу учасника; 

5) перерозподiл часток мiж учасниками товариства у випадках, передбачених цим Законом; 

6) обрання та припинення повноважень наглядово'i ради товариства або окремих членiв 

наглядовоi' ради (у разi П обрання), встановлення розмiру винагороди членам наглядово
i' ради 

товариства; 

7) обрання одноосiбного виконавчого органу товариства або членiв колегiального 

виконавчого органу (всiх чи окремо одного або дскiлькох з них) , встановле11ня розмiру 

винагороди членам виконавчого органу товариства; 

8) визначення форм контролю та нагляду за дiяльнiстю виконавчоrо органу товариства; 

9) створення iнших органiв товариства, визначення порядку 'ix дiяльностi; 

10) прийняття рiшення про придбання товариством частки (частини частки) учасника; 

11) затвердження результатiв дiяльностi товариства за рiк або iнший перiод; 

12) розподiл чистого прибутку товариства, при_йняття рiшення про виплату дивiдендiв; 

13) прийняття рiшень про видiл , злиття, подiл , приеднання , лiквiдацiю та перетворення 

товариства, обрання кoмici'I' з припинення (лiквiдацiйно'i кoмici'i) , затвердження порядку 

припинення товариства, порядку розподiлу мiж учасниками товариства у разi йога лiквiдацi'i
 

майна, що залишилося пiсля задоволення вимог кредиторiв, затвердження лiквiдацiйного 

балансу товариства; 
14) прийняття iнших рiшень , вiднесених цим Законом до компетенцi'i заrальних зборiв 

учасникiв. 

3.5. Рiшення заrальних зборiв учасникiв приймаються вiдкритим rолосуванням. 

3.6. Рiшення з питань, передбачених пунктами 3.4.2., 3.4.3 ., 3.4.13. приймаються 3/4 rолосiв ycix 

учасникiв товариства, якi мають право голосу з вiдповiдних питань. Рiше11ня загальних зборiв 

учасникiв з питань, передбачених пунктами 3.4.4., 3.4.5., 3.4.9., 3.4.1 О . приймаються одностайно 

всiма учасниками товариства, якi мають право голосу з вiдповiдни~ пи:ань . Рiше~ня загальних 

зборiв учасникiв з ycix iнших питань приймаються бiльшiстю голос1в ус1х учасниюв товариства, 

якi мають право голосу з вiдповiдних питань.. . . . 

3.7. Рiчнi загальнi збори учасникiв скликаються протягом шести м1сяц1в наступноrо за зв1тним 

року, якщо iнше не встановлено законом. До порядку денного рiчних загальних зборiв учасникiв 

обов'язково вносяться питання про розподiл чистого прибутку товариства, про виплату 

дивiдендiв та 'ix розмiр. 
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Якщо вартiсть чистих активiв товариства знизилася бiльш як на 50 вiдсоткiв порiвняно з 
цим показником станом на кiнець попереднього року, виконавчий орган товариства скликае 

загальнi збори учасникiв, якi мають вiдбутися протягом 60 днiв з дня такого зниження. До 
порядку денного таких загальних зборiв учасникiв включаються питання про заходи, якi мають 

бути вжитi для покращення фiнансового стану товариства , про зменшення статутного капiталу 

товариства або про лiквiдацiю товариства. У разi порушення даного обов'язку, та визнання 

товариства банкрутом до закiнчення трирiчного строку з дня зниження вартостi чистих активiв, 

члени виконавчого органу солiдарно несуть субсидiарну вiдповiдальнiсть за зобов'язаннями 

товариства. Члени виконавчого органу, якi доведуть, що не знали i не мали знати про таке 
зниження вартостi чистих активiв товариства або голосували за рiшення про скликания 

загальних зборiв учасникiв у зв'язку iз зниженням вартостi чистих активiв товариства, 

звiльняються вiд вiдповiдальностi за порушення цього обов'язку. 

Вимога про скликания загальних зборiв учасникiв подасrься виконавчому органу 

товариства в письмовiй формi iз зазначенням запропонованого порядку денного. У разi 

скликания загальних зборiв учасникiв з iнiцiативи учасникiв товариства така вимога повинна 

мiстити iнформацiю про розмiр часток у статутному капiталi товариства, що належать таким 

учасникам. 

Виконавчий орган товариства повiдомляс про вiдмову в скликаннi загальних зборiв 

учасникам, якi вимаrали скликания таких зборiв, nисьмово iз зазначенням причин вiдмови 

протягом 5 днiв з дати отримання вимоги вiд таких учасникiв товариства. 
Разом з питаннями, запропонованими для включення до порядку денного загальних 

зборiв учасникiв особою, яка вимагае скликания таких зборiв, виконавчий орган товариства" з 

власноУ iнiцiативи може включити до нього додатковi питания. 

Виконавчий орган товариства зобов'язаний вчинити всi необхiднi дiУ для скликания 

загальних зборiв учасникiв у строк не пiзнiше 20 днiв з дня отримання вимоги про проведения 
таких зборiв. 

У разi ЯКЩО ПрОТЯГОМ 10 днiв З ДНЯ, КОЛИ ТОВарИСТВО отримало ЧИ мало отримати ВИМОrу 
про скликания заrальних зборiв, учасники не отримали повiдомлення про скликания загальних 

зборiв учасникiв, особи, якi iнiцiювали Ух проведення, можуть скликати загальнi збори 

учасникiв самостiйно. У такому випадку обов'язки щодо скликання та пiдготовки проведения 

загальних зборiв учасникiв, покладаються на учасникiв товариства, якi iнiцiювали загальнi 

збори учасникiв. 

Заrал1,нi збори учасникiв можуть прийняти рiшення з будь-якого питання без дотримання 

вимог, встановлених цим статутом щодо порядку скликания загальних зборiв учасникiв та щодо 

повiдомлень, якщо в таких загальних зборах учасникiв взяли участь всi учасники товариства та 

всi вони надали згоду на розrляд таких питань. 

3.8. Виконавчий орган товариства скликае заrальнi збори учасникiв шляхом надсилання 

повiдомлення про це кожному учаснику товариства. Виконавчий орган товариства зобов'язаний 

повiдомити учасникiв товариства не менше нiж за 30 днiв до заплановано'i дати проведения 
загальних зборiв учасникiв. Повiдомлення надсилаеться поштовим вiдправленням з описом 

вкладення. У повiдомленнi про загальнi збори учасникiв зазначаються дата, час, мiсце 

проведения, порядок денний. Якщо до порядку денного включено питания про внесення змiн до 

статуту товариства, до повiдомлення додаеться проект запропонованих змiн. Виконавчий орган 

товариства приймае рiшення про включения запропонованих питань до порядку денного 

загальних зборiв учасникiв. ПропозицiУ учасника або учасникiв товариства, якi в сукуnностi 

володiють I О або бiльше вiдсотками статутного капiталу товариства, пiдлягають обов'язковому 
включенню до порядку денного загальних зборiв учасникiв. У такому разi таке питания 

вважаеться автоматично включе11им до порядку денного загальних зборiв учасникiв. Пiсля 

надсилання повiдомлення, забороняеться внесения змiн до порядку денного загальних зборiв 

учасникiв. Виконавчий орган товариства зобов'язаний повiдомити учасникiв товариства про 
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внесення змiн до порядку денного не менше нiж за 1 О днiв до заплановано'i дати загальних 
зборiв учасникiв. До порядку денного можуть бути внесенi будь-якi змiни за згодою всiх 
учасникiв товариства. Виконавчий орган товариства зобов'язаний надати учасникам товариства 
можливiсть ознайомитися з документами та iнформацiсю, необхiдними для розгляду питань 
порядку денного на заrальних зборах учасникiв. Виконавчий орган товариства забезпечус 
належнi умови для ознайомлення з такими документами та iнформацiсю за мiсцезнаходженням 

товариства у рабочий час. Рiшення з питань, не включених до порядку денного загальних зборiв 
учасникiв, приймасться лише за умови, що у них беруть участь всi учасники товариства, якi 

одностайно надали згоду на розгляд таких питань. Повноваження представника за дoвipel-tici:ю 

щодо надання тако"i згоди мають бути спецiально обумовленi довiренiстю. 

3.9. Yci витрати на пiдготовку та проведення загальних зборiв учасникiв несе товариство. Якщо 
загальнi збори учасникiв iнiцiйованi учасником товариства, витрати на пiдготовку та 
проведення таких загальних зборiв учасникiв несе учасник товариства, який iнiцiюс 'ix 
проведення, якщо iнше рiшення не прийнято загальними зборами учасникiв. 
3.1 О. Загальнi збори учасникiв проводяться в будь-якiй адмiнiстративно-територiальнiй одиницi 
на територii. Укра"iни. Проведення загальних зборiв за межами територi·1 Укра'iни допускасrься 
лише за одностайною nисьмовою згодою всiх учасникiв товариства. 
Директор. 

3.11 . Виконавчим органом Товариства, який здiйснюс управлiння поточною дiяльнiстю 
товариства с Директор. 

3.12. До компетенцiУ виконавчого органу товариства належить вирiшення всiх питань, 
пов'язаних з управлiнням поточною дiяльнiстю товариства, крiм питань, що належать до 
виключно"i компетенцi·1 загальних зборiв учасникiв. 

Договiр, що укладасться з Директором товариства, вiд iменi товариства пiдписус особа, 
уповноважена на таке пiдписання загальними зборами учасникiв. 

Повноваження Директора можуть бути припиненi або вiн може бути тимчасово 

вiдсторонений вiд виконання сво"iх повноважень лише шляхом обрання нового Директора·1бо 
тимчасового виконувача його обов'язкiв. У разi припинення повноважень Директора договiр iз 
цiсю особою вважасться припиненим. 

Директор Товариства повинен дiяти добросовiсно i разумно в iнтересах товариства. 
Право пiдпису вiд iменi Товарис:г,~а мають Директор або особи, якi надiленi цим правом 

наказом Директора (довiренiстю). За рiшенням загальних зборiв учасникiв право пiдпису вiд 

iменi Товариства може здiйснюватиТолова Товариства. 

Yci фiнансовi i бухгалтерськi документи повиннi мати два пiдписи - Директора i 
Головного бухгалтера (якщо штатним розкладом передбачена посада Головного бухгалтера). 

Таким правом можуть бути надiленi iншi особи, якi належним чином уповноваженi на право 

пiдпису вiд "iхнього iменi, якщо iнше не встановлено законом. Право пiдпису фiнансових 

документiв повинне бути належним чином посвiдчено . 

3.13. Директор несе вiдповiдальнiсть перед Товариством за збитки, заподiянi товариству його 

винними дiями або бездiяльнiстю. 

Директор звiлы-1яЕ:ться вiд вiдповiдальностi, якщо доведе, що шкоду заподiяно не з його 

вини. 

Директор не може без згоди загальних зборiв учасникiв: 
1) здiйснювати господарську дiяльнiсть як фiзична особа - пiдприЕ:мець у сферi дiяльностi 

товариства; 

2) бути учасником повного товариства або повним учасником командитного товариства, що 
здiйснюЕ: дiяльнiсть у сферi дiяльностi товариства; 

3) бути членом виконавчого органу або наглядово"i ради iншоrо суб'скта господарювання, 
що здiйснюЕ: дiяльнiсть у сферi дiяльностi товариства. 
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Порушення даних обов'язкiв е пiдставою для розiрвання товариством договору (контракту) 
з такою особою без виплати компенсацii'. 

3.14. Виконавчий орган товариства пiдзвiтний загальним зборам учасникiв та органiзовуе 
виконання 'ixнix рiшень. 

3.15. Директор в межах своеi' компетенцi'i: 
• представляе без довiреностi Товариство у вiдносинах зi всiма без виключення 

державними органами, товариствами, установами , органiзацiями всiх форм власностi, з 

фiзичними особами; 

• здiйснюе оперативне керiвництво поточною дiяльнiстю Товариства в межах повноважень 
та прав, наданих йому цим Статутом та посадовою iнструкцiею та(або) положенням; 

• укладае та пiдписуе вiд iменi Товариства господарськi та iншi договори (контракти), 
вида€ доручення, вiдкриваЕ: рахунки в банках, виступа€ розпорядником його коштiв та 
майна з урахуванням обмежень, встановлених цим Статутом; 

• видае з урахуванням обмежень, встановлених цим Статутом, довiреностi на право 

вчинення дiй вiд iменi Товариства та представлення його iнтересiв ; 

• органiзовуе виконання рiшень Загальних зборiв Учасникiв; 

• органiзовуе роботу з складання рiчних бiзнес-планiв, iнших стратегiчних та оперативних 
планiв дiяльностi Товариства; 

• органiзовус дiловодство Товариства; 

• приймас на роботу та звiльняе з не'i працiвникiв Товариства, застосовус щодо них 
заохочення та стяrнення; 

• призначае/звiльняе сво'iх заступникiв та помiчникiв, надаючи 'iм вiдrювiднi повноваження 

дiяти вiд iменi Товариства; 

• визначае сферу компетенцi'i, права i вiдповiдальнiсть працiвникiв Товариства з 

урахуванням обмежень, встановлених цим Статутом; ;-. 

• вирiшуЕ: всi iнwi питания, не вiднесенi до компетенцi'i iнших органiв Товаристщ1. 

3.16. Директор несе вiдповiдальнiсть за органiзацiю бухгалтерського облiку, звiтностi, 

свосчаснiсть та повноту сплати податкiв та заробiтно·i плати найманим працiвникам, зберiгання 

документiв Товариства, печатки та штампiв. 

4. ВИХIД УЧАСНИКА З ТОВАРИСТВА. ПОРЯДОК ПЕРЕДАННЯ (ПЕРЕХОДУ) 
ЧАСТОК У СТАТУТНОМУ КАПIТАЛI ТОВАРИСТВА. ПОРЯДОК ВСТУПУ ДО 

ТОВАРИСТВА 

4.1. Учасник товариства, частка якого у статутному капiталi товариства становить менше 50 
вiдсоткiв , може вийти з товариства у будь-який час без згоди iнших учасникiв" 
4.2. Учасник товариства, частка якого у статутному капiталi товариства становить 50 або бiльше 
вiдсоткiв, може ви.йти з товариства за згодою iнших учасникiв. 

Рiшення щодо надання зrоди на вихiд учасника з товариства приймаеться протягом 10 
рабочих днiв з дня подання учасником заяви. При цьому учасник може вийти з товариства 

протягом одного мiсяця з дня надання тако'i згоди останнiм учасником. Справжнiсть пiдписiв на 
Заявi про вихiд, а також справжнiсть пiдписiв на згодi засвiдчусться нотарiально. 
4.3. Учасник вважасться таким , що вийшов з товариства, з дня державно'i ресстрацi"i йоrо 
виходу. Вихiд учасника з товариства, внаслiдок якого у товариствi не залишиться жодноrо 

учасника,заборонясться. 
4.4. Не пiзнiше 30 днiв з дня, коли товариство дiзналося чи мало дiзнатися про вихiд учасника, 
воно зобов 'язане · повiдомити такому колишньому учаснику вартiсп йога частки, надати 

обrрунтований розрахунок та копi'i документiв, необхiдних для розрахунку. Вартiсть частки 
учасника визначасться станом на день, що передував дню подання учасником вiдповiдно'i заяви 
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У. порядку,. передбаченому Законом УкраУни "Про державну реестрацiю юридичних осiб, 

ф~зичних ос16 - пiдприемцiв та громадських формувань". 

. Товариство зобов'язане протягом одного року з дня, коли воно дiзналося чи мало 

д~знатися про вихiд учасника, виплатити такому колишньому учаснику вар
тiсть його частки. 

Вартiсть частки учасника визначаеться виходячи з ринково"i вартостi сукупностi всiх 

часток учасникiв товариства пропорцiйно до розмiру частки такого учасн
ика. 

За погодженням учасника товариства, який вийшов, та товариства зобов'яза
ння зi 

сплати грошових коштiв може бути замiнено зобов'язанням iз пе
редачi iншого майна. 

Товариство виплачуе учаснику, який вийшов з товариства, вартiсть його частки або 

передае майно лише пропорцiйно до розмiру оплачено'~' частини частки
 такого учасника. 

Товариство зобов'язане надавати учаснику, який вийшов з товариства, доступ до 

документiв фiнансово"i звiтностi, iнших документiв, необхiдних для 
визначення вартостi його 

частки. 

4.5. При виключеннi Учасника зi складу Учасникiв Товариства наступають тi ж самi н
аслiдки 

згiдно п. 4.4. Не пiзнiше 30 днiв з дня прийнятгя загальними зборами учасникiв такого рiшення 

товариство зобов'язане повiдомити колишньому учаснику (його спад
коемцю, правонаступнику) 

вартiсть йоrо частки. Вартiсть частки визначаеться станом на день, що передував дню 

прийнятгя загальними зборами учасникiв рiшення про виключення у
часника з товариства. 

4.6. Учасник Товариства мае право вiдчужити свою частку (частину частки) у ста
тутному 

капiталi Товариства оплатно або безоплатно iншим Учасникам Товариства
 або третiм особам. 

4.7. Учасник Товариства мае право вiдчужити свою частку (частину частки) у ста
тутному 

капiталi лише в тiй частинi, в якiй вона е оплаченою. 

4.8. Iнwi Учасники Товариства мають переважне право на придбання частки (частини частки) 

iнworo Учасника Товариства, що riродаеться третiй особi. 

Якщо кiлька Учасникiв Товариства скористаються сво't'м переважни
м правом, вони придбавають 

частку (частину частки) пропорцiйно до розмiру належних "iм часток у статутному капiтаm 

Товариства. 
:i 

4.9. Учасник Товариства, який мае намiр продати свою частку (частину частки) третi
й особi, 

зобов'язаний письмово повiдомити про це iнших Учасникiв Товарис
тва та поiнформувати про 

цiну та розмiр частки, що вiдчужуеться, iншi умови такого продажу.
 Якщо жаден з Учасникiв 

Товариства протягом 30 днiв з дати отримання повiдомлення про намiр Учасника продати 

частку (частину частки) не повiдомив письмово Учасника, який продае частку (частину частки), 

про намiр скористатися сво'iм переважним правом, вважаеться, що
 такий Учасник Товариства 

надав свою зrоду на 31 день з дати отримання повiдомлення , i така частка (частина частки) 

може бути вiдчужена третiй особi на умовах, якi були повiдомленi Учас
никам Товариства. 

Якщо Учасник Товариства , який мае намiр продати свою частку (частину частки) третiй 

особi , отримав вiд iншого Учасника письмову заяву про намiр скористати
ся сво't"м переважним 

правом, такi Учасники зобов'язанi протягом одного мiсяця укласти догов
iр купiвлi-продажу 

пропоновано't' до продажу частки (частини частки). 

У разi ухилення продавця вiд укладення договору купiвлi-продажу
 покупець мае право 

звернутися до суду iз лозовом про визнання договору купiвлi-продажу частки (ii частини) 

укладеним на запропонованих продавцем умовах. 

у разi ухилення покупця вiд укладення договору купiвлi-продажу п
родавець мае право 

реалiзувати свою частку третiй особi на ранiше повiдомлених учасника
м товариства умовах. 

4.1 О. Учасник Товариства мае право вимагати в судовому порядку переведення н
а себе прав i 

обов'язкiв покупця частки (частини частки), якщо переважне право такого У
часника Товариства 

е порушеним. 

4.11. Якщо продаж частки (частини частки) у статутному капiталi Товариства здiй
снюеться на 

аукцiонi (публiчних торгах) вiдповiдно до закону, переважне право Учасни
ка Товариства не 

застосовуеться. 
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4· 12· Звернення стягнення на частку Учасника Товариства здiйснюеться на виконання 
виконавчого документа про стягнення з Учасника грошових коштiв або на пiдставi виконавчоrо 
документа про звернення стягнення на частку майнового поручителя , яка передана у заставу в 
за?езпечення зобов ' язання iншоУ особи . Звернення стягнення на частку Учасника здiйснюсrься 
згщно з чинним законодавством. 

5. ПЕРЕХIД ЧАСТКИ ДО СПАДКО€МЦЯ АБО ПРАВОНАСТУПНИКА УЧАСНИКА 
ТОВАРИСТВА 

5.1 . У разi смертi або припинення учасника товариства його частка переходить до його 
спадкоемця чи правонаступника без згоди учасникiв товариства. 

5.2. У разi смертi, оголошення судом безвiсно вiдсутнiм або померлим учасника - фiзично·i 
особи чи припинення учасника - юридично'i особи, частка якого у статутному капiталi 
товариства становить менше 50 вiдсоткiв, та якщо протягом року з дня закiнчення строку для 
прийняття спадщини, встановленого законодавством , спадкоемцi (правонаступники) такого 

учасника не подали заяву про вступ до товариства вiдповiдно до закону, товариство може 

виключити учасника з товариства. Таке рiшення приймаеться без врахування голосiв учасника, 

який виключаеться . Якщо частка такого учасника у статутному капiталi товариства становить 50 
вiдсоткiв або бiльше, товариство може приймати рiшення, пов'язанi з лiквiдацiсю товариства, 
без врахування голосiв цього учасника. 
5.3. Справжнiсть пiдписiв на Заявi про вступ до Товариства засвiдчуеться нотарiально. Разом з 
Заявою надаеться доказ набуття права на спадщину або доказ правонаступництва (оригiнал 

документа або його копiя , вiрнiсть яко'i засвiдчена нотарiально або тим , хто видав документ) . 

6. ВИПЛАТА ДИВIДЕНДIВ УЧАСНИКАМ ТОВАРИСТВА 
6.1 . Виплата дивiдендiв здiйснюеться за рахунок чистого прибутку товариства особам, якi були 
учасниками товариства на день прийняття рiшення про виплату дивiдендiв, пропорцiйно д<ь 

розмiру 'ixнix часток. Чистий прибуток Товариства може розподiлятись ,ш.омiсячно, 

щоквартально, щорiчно чи у будь-який iншiй послiдовностi на пiдставi вiдповiдного рiшення 

Загальних Зборiв Учасникiв. 
6.2. Товариство виплачуе дивiденди rрошовими коштами, якщо iнше не встановлено 

одностайним рiшенням загальних зборiв учасникiв , у яких взяли участь всi учасники 

товариства. 

6.3. Строки та порядок виплат частини прибутку (дивiдендiв) регулюсться виключно Зборами 
Учасникiв Товариства . Умови сплати дивiдендiв можуть змiнюватися у вiдповiдностi з 

рiшенням Зборiв Учасникiв. 
6.4. Посадовi особи товариства, виннi у введеннi в оману учасникiв товариства щодо його 

фiнансового стану, зокрема шляхом подання (включення) недостовiрно'i iнформацii' до 

документiв товариства, що призвело до здiйснення неправомiрних виплат, несуть разом з 

учасниками солiдарну вiдповiдальнiсть за зобов'язанням щодо повернення виплат товариству . 

7. ЗОВНIШНЬОЕКОНОМIЧНА ДIЯЛЬНIСТЬ ТОВАРИСТВА 

7.1. Товариство мае право здiйснювати зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть вiдповiдно до предмету 
свос'I' дiяльностi та чинного законодавства, регулюючого цю дiяльнiсть. 
7.2. При здiйсненi зовнiшньоекономiчно'i дiяльностi Товариство користусться повним обсягом 

прав суб'скта зовнiшньоекономiчно·i дiяльностi та несе вiдповiдальнiсть за порушення 

зако,-юдавства, укладених контрактiв , заподiяння шкоди. 
7.3. Товариство здiйснюе зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть на засадах повно'i самоокупностi та 

самофiнансування. Виторr в iноземнiй валютi , отриманий Товариством вiд продажу товарiв та 

послуг, пiсля вiдрахувань державi , в установленому чинни м законодавством порядку, надходить 

у повне розпорядження Товариства i с йога власнiстю. 
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8. ЗНА ЧНI ПРАВО ЧИНИ 

8. 1 · Рiшення про надання згоди на вчинення правочину, 
якщо вартiсть майна, робiт або послуг, 

що € предметом такого правочину, перевищуЕ: 
50 вiдсоткiв вартостi чистих активiв Товари

ства 

станом на кiнець попереднього кварталу, приймаються виключно загальними зборами 

учасникiв. 

8.2. Вчинення iнших значних правочинiв, крiм - зазначених в п . 8. 1. Директор уклада€ без згоди 

Загальних зборiв. 

8.3. Якщо замiсть кiлькох правочинiв Товариство
 могло вчинити один значний правочин, то 

кожен iз таких правочинiв вважаЕ:ться значни
м. Посадовi особи Товариства, виннi у поруш

еннi 

порядку вчинення значних правочинiв, со
лiдарно вiдповiдаюfь за збитки, заподiянi 

Товариству. 

Цей статут складено та пiдписано в двох при
мiрниках, кожен з яких маЕ: однакову юридичну 

силу. 

Пiдпис Учасника: 

уренович 

Мiсто Ки-
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'iв, У кра'iна, двадцять сьомого березня двi тисячi двадцятого року. 
Я, Серова О . В., приватний нотарiус Ки'iвського мiського нотарiального округу, засвiдчую 

справжнiсть пiдпису гр . Бадаляна Ари Суреновича, який зроблено у мо'iй присутностi . 
Особу гр. Бадаляна Ари Суреновича, який пiдписав документ встановлено, його дiездатнiсть 

перевiрено. 
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