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I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 
1.1. ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «КОТРІС», надалі «Підприємство», засноване та діє на 

основі приватної часткової власності відповідно до Цивільного, Господарського кодексів України, 
інших законодавчих актів України та цього Статуту з метою отримання прибутку. 

1.2. Підприємство зареєстроване та діє як Приватне підприємство. 
1.3. Найменування Підприємства українською мовою: 

повне – ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «КОТРІС», скорочене – ПП «КОТРІС». 
    Найменування Підприємства російською мовою: 

повне – ЧАСТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «КОТРИС», скорочене – ЧП «КОТРИС». 
1.4. Місцезнаходження Підприємства: 49012, м. Дніпропетровськ, Бульвар Слави, буд.3, кв.363. 
1.5. Підприємство створено на необмежений строк. 

 
ІІ. ВЛАСНИКИ ПІДПРИЄМСТВА 

2.1. Власником Підприємства є громадянин України: 
Сподобець Андрій Анатолійович, паспорт ID - картка № 001375897, виданий 02 січня 2018 року, орган, 
що видав № 1212, реєстраційний номер облікової картки платника податків 2664414150, який мешкає 
за адресою: 49012, м. Дніпропетровськ, Бульвар Слави, буд. 3, кв.363. 
 

III. ПРАВОВИЙ СТАТУС ПІДПРИЄМСТВА 
3.1. Підприємство набуває статусу юридичної особи з моменту його державної реєстрації. 
3.2. Підприємство володіє відокремленим майном на праві власності, має самостійний баланс, 

розрахунковий, валютний та інші рахунки, круглу печатку із своїм найменуванням та 
ідентифікаційним кодом, кутовий та інші штампи, емблему, бланки та інші реквізити. 

3.3. Підприємство може бути власником знака для товарів та послуг, зареєстрованому у 
встановленому порядку та використовувати його шляхом нанесення знака на будь-який товар, 
упаковку, вивіску, етикетку та інше для продажу, пропонування його для продажу, застосування його 
під час пропонування та надання будь-якої послуги, застосування його в діловій документації чи в 
рекламі та в мережі Інтернет. 

3.4. Підприємство для досягнення мети своєї діяльності має право від свого імені укладати 
договори, набувати майнові та немайнові права, самостійно виступати позивачем і відповідачем в суді, 
господарському та третейському суді. 

3.5. Підприємство має право створювати філії, представництва, відділення та інші відокремлені 
підрозділи, які діють від його імені на підставах відповідних Положень, затверджених Підприємством. 
Підприємство має право вступати в будь-які об’єднання, фонди та асоціації, як на Україні, так і за її 
межами. Підприємство має право створювати разом з фізичними та (або) юридичними особами 
резидентами та (або) нерезидентами України Підприємства різних організаційно-правових форм, 
визначених діючим законодавством України. 

3.6. Підприємство несе відповідальність за своїми зобов’язаннями в межах належного йому 
майна згідно із законодавством України. 

3.7. Підприємство має право: 
- одержувати у володіння, користування, оренду необхідні будинки, споруди, приміщення, 

обладнання, транспортні засоби та інші види майна, що відносяться до основних фондів і оборотних 
коштів, а також приймати основні фонди на баланс, одержувати фінансову допомогу; 

- одержувати довгострокові і короткострокові кредити банків України й закордонних банків (у 
тому числі й в іноземній валюті), а також може придбавати й продавати валюту у порядку, 
встановленому чинним законодавством України; 

- брати кошти під заставу; 
будувати, придбавати, відчужувати будь-якого роду рухоме й нерухоме майно, що належить 

Підприємству; 
- продавати і передавати іншим підприємствам, організаціям та установам, обмінювати, здавати 

в оренду, надавати безоплатно в тимчасове користування або позику, належні йому будинки, споруди, 
устаткування, транспортні засоби, інвентар, сировину та інші матеріальні цінності; 

- укладати угоди (контракти, договори) купівлі- продажу, оренди, міни, кредитні та інші на 
внутрішньому та зовнішньому ринках, приймати участь у ярмарках, аукціонах, здійснювати збутові 
операції на підставі бартерних угод, керуючись чинним законодавством України; 

- випускати цінні папери та реалізовувати їх юридичним особам, громадянам України та інших 
держав відповідно до чинного законодавства; 

- придбавати цінні папери юридичних осіб України, інших держав та реалізувати їх відповідно 
до законодавства України; 
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- відряджувати за кордон своїх працівників та приймати з-за кордону іноземних представників та 
спеціалістів для вирішення питань, пов’язаних з діяльністю Підприємства. Видавати своїм 
працівникам матеріальну допомогу, позику на будівництво та придбання житла, придбання дорогих 
товарів та інші потреби; 

- Підприємство може мати інші права, передбачені чинним законодавством України; 
- Підприємство має право на недоторканність його ділової репутації, на таємницю 

кореспонденції, на інформацію та інші немайнові права, які можуть йому належати. 
 

IV. МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА 
4.1.Метою створення та діяльності Підприємства є отримання прибутку для реалізації інтересів 

Власника Підприємства на підставі здійснення підприємницької діяльності, розвиток сучасної 
високоефективної системи обслуговування населення та суб’єктів підприємницької діяльності у різних 
сферах діяльності, випуск продукції та надання послуг, що відповідають світовому рівню. 

4.2. Предметом діяльності Підприємства є: 
 Професійна, наукова та технічна діяльність, н. в. і. у. 
 Консультування з питань комерційної діяльності й керування. 
 Охорона здоров'я та надання соціальної допомоги: 

- медична практика; 
- стоматологічна практика; 
- діяльність лікарняних та санаторно-курортних закладів; 
- ветеринарна діяльність; 
- надання соціальної допомоги із забезпеченням проживання; 
- благодійна діяльність. 
 Інша діяльність у сфері охорони здоров'я, у тому числі організація проведення 

клінічних випробувань медичних виробів та лікарських засобів; 
 Діяльність у сфері використання ядерної енергії, у тому числі: експлуатація, 

зберігання, отримання (придбання) та передача (збут) ДІВ,  у тому числі з метою 
постачання; 

 Освітня діяльність: 
- формальна освіта; 
- неформальна освіта; 
- інформальна освіта; 
- консультування з питань освіти; 
- консультування з питань вибору освітніх напрямів; 
- діяльність з оцінювання тестів; 
- діяльність із проведення тестів; 
- діяльність навчальних центрів, які пропонують курси з корекції (додаткової підготовки з певної 

дисципліни); 
- діяльність курсів з підвищення професійної кваліфікації; 
- навчання мовам і навичкам спілкування; 
- навчання комп'ютерній грамоті; 
- освіту, не обумовлену будь-якими рівнями; 
- академічне навчання; 
- організацію програм обміну студентами; 
- організацію та проведення заходів безперервного професійного розвитку; 
- організацію освітніх заходів з питань медичної етики, деонтології, цифрових та комунікаційних 

навичок та інших освітніх заходів; 
- допоміжна діяльність у сфері освіти; 
- освітня діяльність, яка ліцензується з урахуванням особливостей, визначених спеціальними 

законами у сфері освіти. 
 Освітня діяльність у галузі ядерного регулювання: 

- підготовка, перепідготовка та підвищення кваліфікації спеціалістів з фізичного захисту ядерних 
установок, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого 
випромінювання. 
 Діяльність у сфері стандартизації та оцінки відповідності: 

- участь відповідно до законодавства в розробленні національних нормативних документів; 
- надання суб’єктам господарювання за їх зверненнями науково-методичної допомоги та 

інформаційно-консультаційних послуг з питань стандартизації; 
- участь у розробленні нормативних документів у сфері метрології та метрологічної діяльності; 



4 
 

- участь у проведенні міжлабораторних порівнянь; 
- розроблення методик вимірювань; 
- проведення робіт з оцінки відповідності згідно з технічними регламентами в межах сфери 

призначення; 
- участь у розробленні науково-технічної документації, порядків, правил у сфері оцінки 

відповідності та методів (методик) випробувань продукції; 
- проведення семінарів, тренінгів та інших заходів; 
- діяльність у сфері інформатизації; 
- здійснення раціоналізаторської діяльності; 
- участь в організації підготовки та підвищення кваліфікації фахівців у сфері стандартизації та 

оцінки відповідності; 
- співпраця з вищими навчальними закладами, стажування спеціалістів і викладачів вищих 

навчальних закладів у сфері діяльності Підприємства, проведення навчального процесу та 
практики студентів навчальних закладів на договірних засадах; 

- організація інформаційного забезпечення суб’єктів господарювання з питань систем управління 
якістю, екологічного управління, управління безпечністю харчових продуктів, систем управління 
гігієною та безпекою праці та інших систем управління; 

- проведення маркетингових досліджень ринку послуг та здійснення рекламних акцій, проведення 
науково-дослідної роботи в цій сфері. 
 Містобудівна діяльність; 
 Будівельна діяльність: 

- будівництво всіх типів житлових будівель: 
o одноквартирних будівель 
o багатоквартирних будівель, у т.ч. багатоповерхових 

- будівництво всіх типів нежитлових будівель: 
o будівель для промислового використання, наприклад, фабрик, заводів, майстерень, 

складальних цехів тощо 
o лікарень, шкіл, офісних будівель 
o готелів, магазинів, торговельних пасажів, ресторанів 
o будівель аеропортів 
o критих спортивних комплексів 
o гаражів, у т.ч. підземних 
o складів 
o будівель релігійного призначення 

- монтаж та установлення збірних конструкцій на будівельних майданчиках (не залежно від того, 
чи є ці конструкції власного виготовлення) 

- реконструкцію, реставрацію та ремонт житлових будівель; 
- підготовка будівельних ділянок; 
- виготовлення каркасних конструкцій і покрівель; 
- електромонтажні, ізоляційні, санітарно-технічні, водопровідні, каналізаційні, протипожежні, 

газопровідні, штукатурні, столярні, теслярські, малярні роботи та роботи з завершення 
будівництва, скління, покриття підлог та облицювання стін, оренда будівельної техніки з 
оператором. 
 Діяльність у сфері архітектури: 

- консультування у сфері архітектури з питань:  
o проектування будівель, у т.ч. складання робочих креслень; 
o планування міст, у т.ч. ландшафтної архітектури. 

 Діяльність у сферах архітектури та інжинірингу; технічні випробування та 
дослідження: 

- надання архітектурних, інженерних послуг, послуг із розроблення креслень, послуг з нагляду за 
будівництвом, геодезії, картографії тощо; 

- проведення фізичних, хімічних, інших випробувань щодо всіх видів матеріалів, які підлягають 
аналізу, та продуктів. 

- проведення фізичних, хімічних, інших випробувань щодо всіх видів матеріалів, які підлягають 
аналізу, та продуктів, у т.ч.: 

o акустичні та вібраційні випробування; 
o дослідження складу мінералів та вмісту в них домішок тощо; 
o дослідження у сфері гігієни харчування, у т.ч. ветеринарний контроль і контроль за 

виробництвом харчових продуктів; 
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o дослідження фізичних та експлуатаційних характеристик матеріалів, таких як сила, 
товщина, зносостійкість, радіоактивність тощо; 

o випробування властивостей і надійності матеріалів; 
o випробування експлуатаційних характеристик механізмів: двигунів, автомобілів, 

електронного устаткування тощо; 
o радіографічне тестування зварених швів і стиків 
o аналіз руйнувань; 
o дослідження та виміри параметрів навколишнього середовища: забруднення повітря та 

водних ресурсів тощо; 
- сертифікацію продуктів, у т.ч. товарів народного споживання, двигунів, повітряних 

транспортних засобів, контейнерів під тиском, атомних електростанцій тощо; 
- періодичні випробування автотранспортних засобів на предмет дорожньої безпеки; 
- випробування із застосуванням моделей і макетів (наприклад, повітряних транспортних засобів, 

водної техніки, гребель тощо); 
 Діяльність щодо поводження з відходами; 
 Дослідження кон’юнктури ринку та виявлення громадської думки: 

- вивчення потенціалу ринку, інформованості, прийнятності продуктів, популярності визначеного 
товару та послуг і купівельних звичок споживачів задля сприяння збуту та розроблення нових 
видів товарів і послуг, у т.ч. статистичний аналіз результатів 

- вивчення суспільної думки щодо політичних, економічних і соціальних подій, статистичний 
аналіз результатів. 
 Дослідження й розробки у галузі природничих і технічних наук, у тому числі 

діяльність медичних фізиків та експертів з радіаційного захисту; 
 Дослідження й експериментальні розробки у сфері інших природних і технічних; 
 Дослідження й експериментальні розробки у сфері суспільних і гуманітарних наук; 
 Організування конгресів і торговельних виставок; 
 Діяльність органів з оцінки відповідності технічним регламентам; 
 Надання інших допоміжних комерційних послуг, н.в.і.у; 
 Торгівля: 

- роздрібна торгівля медичними виробами (вироби медичного призначення, медична техніка); 
- оптова торгівля лікарськими засобами; 
- роздрібна торгівля лікарськими засобами; 
- оптова та роздрібна торгівля паливом, металами та металевими рудами, рудами заліза та 

кольорових металів, золотом та іншими дорогоцінними металами, годинниками, ювелірними 
виробами, деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічним обладнанням, 
залізними виробами, водопровідним та опалювальним устаткуванням, хімічними продуктами, 
відходами та брухтом; 

- посередництво в торгівлі автомобілями, мотоциклами; 
- посередництво в торгівлі автомобільними деталями та приладдям; 
- посередництво в оптовій торгівлі сільськогосподарською сировиною, живими тваринами, 

текстильною сировиною, паливом, рудами, металами та хімічними речовинами, деревиною та 
будівельними матеріалами, машинами, промисловим устаткуванням, суднами, літаками, 
меблями, побутовими товарами, залізними та іншими металевими виробами, текстильними 
виробами, одягом, взуттям та шкіряними виробами, продуктами харчування, напоями та 
тютюновими виробами; 

- посередництво в торгівлі товарами широкого асортименту; 
- оптова та роздрібна торгівля зерном, насінням та кормами для тварин, квітами та іншими 

рослинами, живими тваринами, шкурами та шкірою, необробленим тютюном; 
- оптова та роздрібна торгівля фруктами та овочами, м’ясом та м’ясопродуктами, молочними 

продуктами, яйцями, олією, тваринним маслом, жирами, напоями, тютюновими виробами, 
шоколадними та кондитерськими виробами, кавою, чаєм, какао, прянощами, тощо; 

- оптова та роздрібна торгівля текстильними товарами, одягом та взуттям, електропобутовими 
товарами, радіо-і телевізійними товарами, посудом, виробами зі скла, фарфору та кераміки, 
шпалерами та засобами чищення, парфумерними та косметичними товарами, фармацевтичними 
товарами, меблями, покриттям для підлоги, неелектричними побутовими приладами, тощо; 

- оптова та роздрібна торгівля верстатами, машинами та устаткуванням для добувної 
промисловості та будівництва, для текстильного, швейного та трикотажного виробництва, 
комп’ютерами, периферійними пристроями та програмним забезпеченням, офісною технікою та 
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устаткуванням, електронними компонентами та устаткуванням, сільськогосподарською 
технікою; 

- інші види оптової торгівлі. 
 Хімічне виробництво: 

- виробництво промислових газів, барвників та пігментів, основної неорганічної хімічної 
продукції, добрив та азотних сполук, пластмас у первинних формах, синтетичного каучуку; 

- виробництво агрохімічної продукції, лаків та фарб; 
- виробництво основних фармацевтичних продуктів, фармацевтичних препаратів та матеріалів; 
- виробництво виробів медичного призначення; 
- виробництво мила та миючих засобів, засобів для чищення та полірування, косметичних та 

парфумерних засобів; 
- виробництво вибухових речовин, клею та желатину, ефірних олій, фотоматеріалів, електронних 

носіїв даних, хімічної продукції для промислових цілей; 
- виробництво штучних та синтетичних волокон. 
 Виробництво гумових та пластмасових виробів: 

- виробництво гумових шин, покришок та камер та інших гумових виробів; 
- відновлення протектора гумових шин та покришок; 
- виробництво тари, будівельних виробів, плит, труб та профілів з пластмаси; 
- виробництво пластмасового столового та кухонного посуду, туалетних належностей, 

виробництво гумових купальних шапочок та інше. 
 Виробництво іншої неметалевої мінеральної продукції: 

- виробництво скла та виробів зі скла; 
- формування та оброблення листового скла; 
- виробництво ємностей зі скла, скловолокна; 
- виробництво господарських та декоративних керамічних виробів, керамічних санітарно-

технічних виробів, керамічних електроізоляторів та іншої ізоляційної арматури, вогнетривких 
керамічних виробів; 

- виробництво керамічних плиток та плит; 
- виробництво цегли, черепиці та інших будівельних матеріалів з випаленої глини; 
- виробництво цементу, вапна та гіпсових сумішей; 
- виробництво виробів з бетону, гіпсу та цементу для будівництва; 
- виробництво готових для використання бетонних сумішей, сухих будівельних сумішей; 
- виробництво виробів з азбестоцементу та волокнистого цементу; 
- оброблення декоративного та будівельного каменю; 
- виробництво абразивних та неметалевих мінеральних добрив. 
 Операції з нерухомим майном, оренда, інжиніринг, надання послуг підприємцям: 

- організація будівництва об’єктів нерухомості для продажу чи здавання в оренду; 
- купівля та продаж, здавання в оренду власного нерухомого майна; 
- посередницькі послуги з купівлі, продажу, оренди та оцінювання майна; 
- управління від імені власника житловою нерухомістю: виконання комплексу послуг із 

забезпечення функціонування житлового та нежитлового нерухомого майна (поточне 
обслуговування та ремонт, контроль систем опалення та кондиціювання, прибирання та 
загальний догляд за приміщенням тощо); послуги консьєржа; управління житлом та іншим 
нерухомим майном у співвласності; 

- посередницькі, маркетингові та консультативні послуги; 
- розробка та впровадження нових технологій, науково-дослідницька діяльність; 
- оренда автомобілів, наземних транспортних засобів та устаткування, сільськогосподарських, 

будівельних офісних машин та устаткування; 
- консультування щодо типу та конфігурації комп’ютерних технічних засобів та використання 

програмного забезпечення: аналіз інформаційних потреб користувачів та пошук 
найоптимальніших рішень; 

- розроблення, видання та реалізацію (продаж, прокат та (або) надання ліцензій) системних пакетів 
програм, службових та ігрових програм; 

- оброблення даних, із застосуванням програмного забезпечення користувача або власного 
програмного забезпечення, експлуатація на довготривалій основі комп’ютерної техніки, що 
належить іншим користувачам, надання місця у web-мережі; 

- дослідження та розробки в галузі природничих та технічних, гуманітарних та суспільних наук; 
- адвокатська, нотаріальна та інша юридична діяльність, діяльність у сфері бухгалтерського обліку 

та аудиту, інжинірингу, геології та геодезії; 
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- дослідження кон’юнктури ринку та виявлення суспільної думки; 
- проведення експертної оцінки закладів щодо відповідності критеріям акредитації; 
- планування та проведення рекламних компаній, створення та розміщення реклами на афішних 

тумбах, рекламних стендах, у вітринах, демонстраційних залах, на транспортних засобах, 
розповсюдження або доставка рекламних матеріалів чи зразків; 

- підбір та забезпечення персоналом; 
- консультування в питаннях безпеки промислових об’єктів, помешкань і громадських будинків, 

послуги тіло охоронців, послуги із захисту інформації в комп’ютерних та інших технічних 
засобах від копіювання та несанкціонованого доступу, діяльність охоронних служб в магазинах 
та інше; 

- прибирання виробничих та житлових приміщень, устаткування та транспортних засобів; 
- виготовлення фотографій для комерційних цілей або приватних клієнтів: фотографій на 

документи, шкільні та весільні фотографії тощо, фотографій для реклами, видавницької 
продукції, журналів мод, операцій з нерухомістю чи для туризму, аерофотознімків; 

- пакування подарунків, етикетування, нанесення маркувань та надписів на пакунки та інше; 
- надання комерційних послуг, а саме: послуг з оцінювання платоспроможності у зв’язку із 

фінансовим станом або комерційною практикою фізичних або юридичних осіб, оплати рахунків, 
моделювання: текстильних виробів, одягу, взуття, ювелірних виробів, меблів, інших предметів 
внутрішнього оздоблення інтер’єрів, сучасних товарів, а також інших побутових виробів та 
товарів особистого вжитку та інших комерційних послуг. 
 Діяльність транспорту та зв’язку, готелів та ресторанів, складське господарство: 

- діяльність пасажирського та вантажного залізничного транспорту; 
- діяльність автомобільного регулярного транспорту; 
- діяльність таксі; 
- міжнародне перевезення пасажирів і вантажів залізничним та автомобільним, повітряним, 

річковим, морським транспортом; 
- діяльність трубопровідного, водного, морського, річкового транспорту; 
- діяльність авіаційного транспорту; 
- діяльність залізничних пасажирських вокзалів, станцій, автовокзалів та автостанцій, портів, 

пірсів, пристаней та інших морських та річкових терміналів; 
- послуги з організації подорожування: реалізація та надання комплексу туристичних послуг, до 

складу яких входять послуги перевезення, послуги розміщення, консультації та планування 
маршрутів, організація індивідуальних подорожей та інших туристичних послуг (відвідування 
об’єктів культури, організація відпочинку та розваг); 

- посередницька діяльність тур агентів з реалізації туристичного продукту та тур операторів; 
- діяльність екскурсоводів (гідів); 
- продаж та резервування квитків з будь-якою метою (відпустка, відрядження тощо) для 

подорожування на всі види транспорту; 
- організація перевезення вантажів: експедиція вантажів; організація перевезень залізничним, 

автомобільним, водним, авіаційним транспортом; приймання групових та індивідуальних партій 
вантажів, включаючи підбір вантажів та групування вантажів; підготування транспортної 
документацій та супровідних листів, послуги митних брокерів; послуги фрахтових агентів 
(морського транспорту) та експедиторів (інших видів транспорту); 

- поштова та кур’єрська діяльність; 
- діяльність готелів та ресторанів, барів, їдалень, кафе; 
- надання місць молодіжними і гірськими туристичними базами, кемпінгами; 
- складське господарство, а саме: зберігання та складування всіх видів товарів, вуглеводневої 

сировини, рідкого чи газоподібного палива, хімічних продуктів тощо на відповідних складах: на 
товарних складах загального призначення, у зерносховищах, складах – холодильниках, бункерах, 
пакгаузу тощо. 
 Сільське господарство, мисливство, лісове господарство, рибальство: 

- вирощування зернових, технічних культур, фруктів, ягід, горіхів, культур для виробництва 
напоїв і прянощів та продукції розсадників, декоративне садівництво; 

- розведення великої рогатої худоби для продовольчих цілей, одержання шкіри та хутра, 
використання в дослідницькій роботі або зоопарку; 

- ловля дичини для утримання її  в домашніх умовах, розведення дичини; 
- вирощування будівельного лісу, лісосадивних матеріалів, різдвяних ялинок, рослинних 

матеріалів для плетіння; 
- вирубування лісу з метою зробити землі придатними для сільськогосподарського виробництва; 
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- одержування продукції лісового господарства: збирання лісових продуктів, соків, матеріалів для 
декоративного виробництва та плетіння. 
 Переробна промисловість 

- виробництва м’яса та м’ясних продуктів; 
- виробництво рибних продуктів; 
- перероблення та консервування овочів та фруктів; 
- виробництво нерафінованої та рафінованої олії та жирів, маргарину та інших жирів; 
- виробництво та перероблення молочних продуктів та морозива; 
- виробництво продуктів борошно-круп’яної промисловості, крохмалю та крохмальних продуктів; 
- виготовлення готових кормів для домашніх тварин та тварин, що утримуються на фермах; 
- виробництво хліба та хлібобулочних виробів, сухарів, печива, пирогів, цукру, какао, шоколаду, 

макаронних виробів, чаю та кави, прянощів та приправ, продуктів дитячого харчування та 
дієтичних продуктів; 

- виробництво дистильованих алкогольних напоїв, виноградних вин, сидру та інших плодово – 
ягідних вин, пива, мінеральних та інших безалкогольних напоїв; 

- виробництво тютюнових виробів. 
 Текстильне виробництво, виробництво одягу, хутра та виробів з хутра: 

- прядіння текстильних, бавовняних, лляних волокон, натуральних шовкових, штучних та 
синтетичних, кардне та камвольне прядіння вовняних волокон; 

- виробництво швацьких ниток; 
- виробництво бавовняних, вовняних тканин, вовняних тканин з волокон кардного та камвольного 

прядіння, шовкових тканин, інших текстильних тканин; 
- оздоблення тканин текстильних виробів; 
- виробництво готових текстильних виробів; 
- виробництво килимів та килимових виробів, канатів, мотузок, шпагату та сіток та інших 

текстильних виробів; 
- виробництво трикотажного полотна; 
- виробництво трикотажних панчішно – шкарпеткових виробі, пуловерів, кардиганів та 

аналогічних виробів та інших  виробів; 
- виробництво одягу із шкіри, текстилю, робочого одягу, верхнього одягу, спіднього одягу, іншого 

одягу та аксесуарів; 
- виробництва хутра та виробів із хутра; 
- виробництво шкіри, виробів із шкіри та інших матеріалів. 
 Оброблення деревини та виробництво виробів з деревини: 

- лісопильне та стругальне виробництво, виробництво дерев’яних залізничних шпал, виробництво 
дерев’яних покриттів для підлоги та паркету, отримання стружки, тріски та тирси; 

- виробництво дерев’яних будівельних конструкцій та столярних виробів; 
- виробництво дерев’яної тари; 
- виробництво ручок і держаків для інструментів, мітел, щіток, колодок для взуття, форм для 

розтягування взуття, предметів домашнього вжитку та кухонного посуду, вішалок для пальт, та 
капелюхів, шкатулок для зберігання ювелірних виробів та інших виробів з деревини; 

- виробництво виробів з корка, соломки та матеріалів для плетіння. 
 Целюлозно – паперове виробництво: 

- виробництво паперової маси, паперу та картону; 
- виробництво виробів з гофрованого картону, паперової та картонної тари; 
- виробництво паперових виробів господарсько – побутового та санітарно – гігієнічного 

призначення; 
- виробництво паперових канцелярських виробів, шпалер та інших виробів з паперу та картону. 
 Видавнича та поліграфічна діяльність: 

- друкування газет, журналів та інших поліграфічних видань, книг, брошур; 
- видання книг, газет, журналів та періодичних публікацій, звукозаписів; 
- видавництво фотографій, ілюстрованих поштових листівок, календарів, друкованих матеріалів 

тощо; 
- брошурувально – політурна та оздоблювальна діяльність; 
- набір та виготовлення текстового оригіналу і ілюстрованого матеріалу на плівці, фотопапері та 

звичайному папері; 
- підготовка даних для електронної публікації; 
- виробництво продукції для репродукційних процесів: проекційних плівок, макетів видань; 
- гравірування, тиснення матриць, брайлівський друк, проколювання та перфорування; 
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- гофрування, лакування, ламінування плівкою, фальцювання; 
- тиражування звукозаписів, відеозаписів, програмного забезпечення. 
 Виробництво коксу, продуктів нафтоперероблення та ядерних матеріалів: 

- виробництво коксу, продуктів нафтоперероблення; 
- виробництво ядерних матеріалів. 
 Металургійне виробництво та виробництво готових металевих виробів: 

- виробництво чавуну, сталі та феросплавів; 
- виробництво труб та фітингів для труб з чавуну та сталі; 
- холодне волочіння, холодний прокат штаби, холодне штампування та гнуття; 
- виробництво дроту; 
- виробництво дорогоцінних металів, алюмінію, свинцю, цинку та олова, міді та інших металів; 
- лиття металів, чавуну, сталі, легких кольорових металів; 
- виробництво будівельних металевих конструкцій та виробів; 
- виробництво металевих резервуарів, радіаторів та котлів центрального опалення, цистерн та 

контейнерів; 
- виробництво парових котлів; 
- кування, пресування, штампування, профілювання; 
- оброблення та нанесення покриттів на метали; 
- виробництво ножових виробів, інструменту та залізних виробів; 
- виробництво бочок та аналогічних металевих ємностей, пакувань з легких металів, виробів із 

дроту, кріпильних засобів, ланцюгів, пружин та інших готових металевих виробів. 
 Виробництво машин та устаткування: 

- виробництво механічного устаткування, двигунів та турбін, насосів, компресорів та гідравлічних 
систем, кранів, клапанів, підшипників, зубчатих передач, елементів механічних передач та 
приводів; 

- виробництво печей та пічних пальників, підіймально-транспортного устаткування, промислового 
холодильного та вентиляційного устаткування; 

- виробництво тракторів для сільського та лісного господарства; 
- виробництво портативних електромеханічних та пневматичних ручних інструментів, верстатів 

для оброблення металу; 
- виробництво машин та устаткування для металургії; 
- виробництво машин та устаткування для добувної промисловості та будівництва; 
- виробництво машин та устаткування для перероблення сільгосппродуктів; 
- виробництво машин та устаткування для виготовлення текстильних, швейних, хутряних та 

шкіряних виробів; 
- виробництво машин та устаткування для виробництва паперу та картону; 
- виробництво машин та устаткування спеціального призначення: для виробництва та відновлення 

пневматичних шин та інших машин для виробництва виробів з гуми або пластмас, друкарського 
та брошурувально-палітурного устаткування та інше; 

- виробництво зброї і боєприпасів, побутових приладів, електричних та неелектричних побутових 
приладів. 
 Виробництво електричного, електронного та оптичного устаткування: 

- виробництво офісного устаткування та електронно-обчислювальних машин; 
- виробництво електродвигунів, генераторів та трансформаторів; 
- виробництво електророзподільної та контрольної апаратури, ізольованого проводу та кабелю, 

гальванічних елементів, електричних ламп та освітлювального устаткування, електричного 
устаткування для двигунів та транспортних засобів; 

- виробництво апаратури для радіо, телебачення та зв’язку; 
- виробництво апаратури для приймання, запису та відтворення звуку і зображення; 
- виробництво, ремонт, технічне обслуговування та монтаж медичної техніки, включаючи 

хірургічне устаткування та ортопедичні пристосування; 
- виробництво, ремонт, технічне обслуговування, монтаж та установлення контрольно-

вимірювальних приладів; 
- проектування та монтаж систем керування технологічними процесами; 
- виробництво оптичних приладів та фотографічного устаткування; 
- виробництво годинників. 
 Виробництво транспортних засобів та устаткування: 

- виробництво автомобілів, причепів та напівпричепів; 
- виробництво вузлів, деталей та приладдя для автомобілів та їх двигунів; 
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- будування та ремонт суден; 
- виробництво залізничного рухомого складу, літальних апаратів, мотоциклів та велосипедів; 
- виробництво, ремонт та обслуговування тачок, вантажних візків, ручних візків тощо. 
 Інші галузі промисловості: 

- виробництво меблів для сидіння, для офісів, кухонних меблів, матраців; 
- виробництво монет та медалей, ювелірних виробів, музичних інструментів; 
- виробництво спортивних товарів, ігор та іграшок; 
- виробництво біжутерії, мітел та щіток; 
- оброблення металевих та неметалевих відходів та брухту; 
- розроблення, виробництво, виготовлення, зберігання, перевезення, придбання, реалізація 

(відпуск), ввезення на територію України, вивезення з території України, використання, 
знищення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів списку 2 таблиці ІV 
«Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів». 
 Ремонт, технічне обслуговування машин та устаткування, побутових виробів та 

предметів особистого вжитку: 
- технічне обслуговування та ремонт автомобілів, мотоциклів; 
- ремонт взуття та інших виробів із шкіри; 
- ремонт побутових електричних товарів; 
- ремонт годинників та ювелірних виробів; 
- ремонт і перероблення одягу; 
- ремонт, технічне обслуговування та монтаж двигунів і турбін, насосів, компресорів та 

гідравлічних систем; 
- ремонт, технічне обслуговування та монтаж підіймально-транспортного устаткування; 
- ремонт, технічне обслуговування та монтаж машин та устаткування для сільського та лісового 

господарства; 
- ремонт, технічне обслуговування та монтаж верстатів; 
- ремонт, технічне обслуговування та монтаж машин та устаткування для металургії; 
- ремонт, технічне обслуговування та монтаж машин та устаткування для добувної промисловості 

та будівництва; 
- ремонт, технічне обслуговування та монтаж машин та устаткування для перероблення 

сільськогосподарських продуктів; 
- ремонт, технічне обслуговування та монтаж машин та устаткування для виготовлення 

текстильних, швейних, хутряних та шкіряних виробів; 
- ремонт, технічне обслуговування та монтаж машин та устаткування для виробництва паперу та 

картону; 
- монтаж та установлення офісного устаткування та електронно-обчислювальних машин; 
- ремонт, технічне обслуговування та монтаж електродвигунів, генераторів та трансформаторів; 
- ремонт, технічне обслуговування та монтаж електророзподільної та контрольної апаратури; 
- ремонт, технічне обслуговування та монтаж апаратури для приймання, запису та відтворення 

звуку і зображення; 
- ремонт, обслуговування та установлення музичних  інструментів; 
- ремонт і технічне обслуговування офісної та електронно-обчислювальної техніки. 
 Фінансова діяльність: 

- грошове та фінансове посередництво; 
- страхування життя, недержавне пенсійне страхування, страхування від нещасних випадків та 

пожеж, страхування від хвороб, страхування майна, автомобільне, морське, авіаційне 
страхування та страхування транспортних засобів, страхування на випадок фінансових збитків та 
страхування відповідальності; 

- біржові операції з фондовими цінностями: управління власністю, здійснення операцій на ринках 
фінансових послуг за дорученням інших осіб (наприклад, брокерські операції на фондовій біржі) 
та пов’язану з цим діяльність, здійснення депозитарної діяльності зі зберігання та 
обслуговування обігу цінних паперів, включаючи ведення реєстрів власників іменних цінних 
паперів. 
 Надання комунальних та індивідуальних послуг, діяльність у сфері культури та 

спорту: 
- санітарні послуги, прибирання сміття та знищення відходів; 
- діяльність громадських, релігійних та професійних організацій, професійних спілок, організацій 

промисловців та підприємців; 
- діяльність у сфері культури та спорту, відпочинку та розваг; 
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- надання індивідуальних послуг: прання, хімчистка та фарбування, надання послуг перукарнями 
та салонами краси та інше. 
 Інша діяльність, що не заперечує меті діяльності Підприємства та чинному 

законодавству України. 
4.3. Підприємство має право здійснювати інші види діяльності, передбачені діючим 

законодавством України. 
4.4. На здійснення видів діяльності, які підлягають ліцензування, підприємство здобуває право 

після отримання відповідних ліцензій у порядку, передбаченому чинним законодавством України. 
4.5. Зовнішньоекономічна діяльність Підприємства здійснюється на підставі Закону України 

«Про зовнішньоекономічну діяльність», міжнародних договорів та інших актів. 
 
V. РОЗМІР ТА ПОРЯДОК ФОРМУВАННЯ СТАТУТНОГО КАПІТАЛУ ПІДПРИЄМСТВА 
5.1. Для забезпечення діяльності Підприємства за рахунок внеску Власника сформовано 

Статутний капітал у розмірі 250 000,00 (двісті п’ятдесят тисяч) гривень 00 копійок. 
5.2. Внесками Власника до Статутного капіталу Підприємства можуть бути будинки споруди, 

обладнання та інші матеріальні цінності, цінні папери, земельні ділянки відповідно до Земельного 
кодексу України, права користування водою та іншими природними ресурсами, будинками, 
спорудами, а також інші майнові права (включаючи майнові права на об’єкти інтелектуальної 
власності), кошти, в тому числі в іноземній валюті. 

5.3. Порядок, терміни внесення внесків до Статутного капіталу та їх склад встановлюється 
рішенням Власника. 

5.4. Власник має право змінювати (збільшувати або зменшувати) розмір Статутного капіталу за 
своїм рішенням. 
 Збільшення розміру Статутного капіталу Підприємства допускається після повної сплати 
Власником попередньо оголошеного розміру Статутного капіталу Підприємства; 
 Зменшення розміру Статутного капіталу Підприємства допускається після повідомлення в 
порядку, встановленому законодавством, кредиторів Підприємства. В цьому разі кредитори мають 
право вимагати дострокового припинення або виконання відповідних зобов’язань Підприємства та 
відшкодування їм збитків. 

5.5. Рішення Підприємства про зміни розміру Статутного капіталу набирає чинності з дня 
внесення цих змін до державного реєстру. 

 
VI. ПРАВА, ОБОВ’ЯЗКИ ТА ВІДПОВІДНІСТЬ ВЛАСНИКА 

6.1. Власник має право самостійно або через свого представника: 
- брати участь в управлінні справами; 
- користуватися усіма послугами Підприємства; 
- одержувати прибуток від діяльності Підприємства; 
- одержувати повну інформацію про діяльність Підприємства; 
- контролювати діяльність директора та працівників. 
6.2. Власник зобов’язаний: 
- додержуватися дійсного Статуту Підприємства; 
- виконувати свої зобов’язання перед Підприємством, в тому числі вносити вклади у розмірі, 

порядку та засобами, передбаченими цим Статутом; 
- не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність 

Підприємства; 
- нести інші обов’язки, які передбачені законодавством України. 
6.3. Обмеження прав Власника не допускається, якщо інше не вказано у законі, чинному статуті. 
6.4. Власник може передавати права власності на Підприємство повністю або частково третім 

особам. При передаванні прав власності третій особі відбувається одночасний перехід до неї прав і 
зобов’язань, які належать Власнику. 

6.5. У випадку смерті Власника, права Власника переходять до його спадкоємців у порядку, 
передбаченому діючим законодавством України. 

6.6. Підприємство самостійно відповідає за своїми зобов’язаннями належним йому майном. 
Власник Підприємства не відповідає за зобов’язаннями Підприємства, крім випадків, передбачених 
законодавством. 

 
VІІ. МАЙНО, ФОНДИ, ПРИБУТОК ПІДПРИЄМСТВА. ПОРЯДОК РОЗПОДІЛУ 

ПРИБУТКУ ТА ЗБИТКІВ. 
7.1. Підприємство є власником: 



12 
 

- майна, переданого у власність Власником як внесок до статутного капіталу Підприємства; 
- продукції, що вироблена Підприємством у результаті господарської діяльності; 
- одержаних доходів; 
- іншого майна, набутого на підставах, що не заборонені чинним законодавством України. 
7.2. Майно Підприємства становлять виробничі і невиробничі фонди, а також інші цінності, 

вартість яких відображається в самостійному балансі Підприємства. 
7.3. Джерелами формування майна Підприємства є: 
- грошові та майнові внески Власника; 
- доходи, одержані від реалізації продукції, послуг, інших видів господарської діяльності; 
- доходи від цінних паперів; 
- кредити банків та інших кредиторів; 
- капітальні вкладення і дотації з бюджетів; 
- майно, придбане у інших суб’єктів господарювання, організацій та громадян у встановленому 

законодавством порядку; 
- інші джерела, не заборонені законодавством України. 
7.4. Реалізація майнових прав Підприємства здійснюється в порядку, встановленому 

законодавством. 
7.5. Майно Підприємства знаходиться в його володінні, користуванні, розпорядженні і 

відчуження або конфіскація його може бути проведена тільки у випадках, передбачених 
законодавством України. 

7.6. Прибуток Підприємства утворюється за рахунок надходжень від господарської діяльності 
після відрахування матеріальних і прирівняльних до них витрат, витрат на оплату праці. Підприємство 
сплачує податки в порядку, передбаченому діючим законодавством. 

Чистий прибуток, після проведення розрахунків, лишається у повному розпорядженні 
Підприємства. Напрямок використання прибутку вирішує Власник. 

 
VІІІ. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ 

8.1. Вищим органом управління Підприємством є Власник. 
8.2. До компетенції Власника належить 
а) визначення основних напрямків діяльності Підприємства, затвердження його планів і звітів 

про їх виконання, порядку розподілення прибутку й покриття збитків; 
б) внесення змін до Статуту Підприємства; 
в) зміна розміру Статутного капіталу Підприємства; 
г) призначення й звільнення Директора, визначення розміру й фрми оплати його праці; 
д) створення, реорганізація і ліквідація філій і представництв, затверджених їх Положень; 
е) винесення рішень про матеріальну відповідальність посадових осіб Підприємства; 
ж) затвердження внутрішніх документів, регулюючих діяльність Підприємства; 
з) вирішення умов оплати праці службових осіб Підприємства, його філій і представництв; 
і)   прийняття рішення про реорганізацію Підприємства або ліквідацію; 
ї) прийняття рішення про визначення  ліквідаційної комісії, затвердження ліквідаційного 

балансу; 
к)   затвердження річного фінансового звіту та балансу Підприємства; 
л)   визначення частини прибутку, що призначається Власнику; 
м)   вступ до господарських товариств та об’єднань, а також вихід з них; 
н)   формування фондів Підприємства. 
При необхідності Власник може прийняти рішення з будь-якого іншого питання діяльності 

Підприємства або про передачу частини своїх повноважень до компетенції Директора Підприємства. 
8.3. Оперативне керівництво справами Підприємства здійснює його Директор, який 

призначається на посаду Власником. Функції Директора Власник може залишити за собою. Директор 
підзвітний Власнику, він організовує виконання його рішень. 

8.4. До компетенції Директора Підприємства належать питання: 
- керівництво поточною діяльністю Підприємства; 
- відкриття, закриття рахунків Підприємства з правом розпорядчого підпису по них; 
- укладання будь-яких договорів, угод, контрактів тощо від імені Підприємства; 
- забезпечення виконання рішень Власника; 
- попередній розгляд всіх питань та пропозицій, що виносяться на розсуд Власника, подання на 

них повідомлень, а також самостійне внесення пропозицій з усіх господарських та фінансових питань; 
- організація і ведення справ та операцій в абсолютній відповідності до Статуту Підприємства; 
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- прийняття на роботу, звільнення з роботи головного бухгалтера, заступників директора та 
інших працівників; 

- визначення складу, обсягу та порядку захисту інформації, що складає комерційну таємницю 
Підприємства; 

- накладення дисциплінарних стягнень на співробітників (крім посадових осіб, призначених 
Власником), заохочення, преміювання. 

Директор без довіреності діє від імені Підприємства, представляє його інтереси в органах 
державної влади та органах місцевого самоврядування, інших організаціях, у відношеннях з 
юридичними особами та громадянами. 

Директор, якщо інше не передбачено контрактом, або наказом Власника про призначення на 
посаду, несе повну відповідальність(матеріальну, майнову тощо) за дії та стан Підприємства. 

8.5. Директор Підприємства, за погодженням з Власником Підприємства, призначає особу, яка 
має право вчиняти дії від імені  юридичної особи без довіреності, в тому числі підписувати будь-які 
договори, крім договорів на відчуження нерухомого майна. 

8.6. Функції ревізійної комісії виконує Власник в порядку, встановленому діючим 
законодавством. 

 
ІХ. ТРУДОВІ ВІДНОСИНИ ТА СОЦІАЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА 

9.1. Працівники мають право брати участь в управлінні Підприємством через загальні збори 
(конференції), ради трудових колективів, професійні спілки, які діють у трудовому колективі, інші 
органи, уповноважені трудовим колективом на представництво, вносити пропозиції щодо поліпшення 
роботи Підприємства, а також з питань соціально-культурного і побутового обслуговування. 

Підприємство зобов’язане створювати умови, які б забезпечували участь працівників в його 
управлінні. 

9.2. Трудовий колектив Підприємства складається з усіх громадян, які своєю працею беруть 
участь у його діяльності на основі трудового договору (контракту, угоди), або інших форм, що 
регулюють трудові відносини працівника з Підприємством. 

9.3. До складу органів, через які трудовий колектив реалізує своє право на участь в управлінні 
Підприємством, не може обиратися Директор Підприємства. Повноваження цих органів визначаються 
відповідно до законодавства України. 

9.4. Виробничі, трудові та соціальні відносини трудового колективу з адміністрацією 
Підприємства регулюються колективним договором. 

9.5. Право укладання колективного договору від імені Уповноваженого органу управління 
надається Директору Підприємства, а від імені трудового колективу – уповноваженому ним органу. 
Сторони колективного договору звітують на загальних зборах колективу один перед одним не менше 
ніж один раз на рік. 

9.6. Питання щодо поліпшення умов праці, життя і здоров’я, гарантії обов’язкового медичного 
страхування працівників Підприємства та їх сімей, а також інші питання соціального розвитку 
вирішуються трудовим колективом відповідно до законодавства, цього Статуту та колективного 
договору. 

9.7. Джерелом коштів на оплату праці працівників Підприємства є частина доходу, одержаного в 
результаті його господарської діяльності. Директор Підприємства обирає форми і системи оплати 
праці, встановлює працівникам конкретні розміри тарифних ставок, відрядних розцінок, посадових 
окладів, премій, винагород, надбавок і доплат на умовах, передбачених відповідною галузевою угодою 
та колективним договором. 

9.8. Розмір заробітної плати залежить від складності та умов виконуваної роботи, професійно-
ділових якостей працівника, результатів його праці та господарської діяльності підприємства, та не 
може бути меншим мінімальної заробітної плати, встановленої законодавством та Галузевою угодою. 
Структура заробітної плати визначається відповідно до законодавства. Умови оплати праці та 
матеріального забезпечення Директора Підприємства визначаються контрактом, укладеним із 
уповноваженим органом управління. 

9.9 Підприємство може встановлювати додаткові (крім передбачених законодавством) трудові та 
соціально-побутові пільги для своїх працівників або їх окремих категорій. Спрямування частини 
прибутку на таке матеріальне заохочення та соціальне забезпечення трудового колективу має бути 
передбачене у фінансовому плані Підприємства. 

9.10. Працівники Підприємства проводять свою діяльність відповідно до Статуту, колективного 
договору та посадових інструкцій згідно з законодавством України. 

 
Х. ДЕРЖАВНА РЕЄСТРАЦІЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ ПІДПРИЄМСТВА 
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10.1. Зміни та доповнення до Статуту оформлюються окремими додатками, які є невід’ємною 
частиною Статуту та/або шляхом викладення Статуту у новій редакції. 

10.2. Рішення про внесення змін і доповнень до Статуту приймається Власниками у відповідності 
до порядку, встановленому цим Статутом. 

10.3. Такі зміни та доповнення підлягають обов’язковій державній реєстрації у порядку, 
встановленому законодавством України. 

 
ХІ. БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК ТА ЗВІТНІСТЬ 

11.1. Підприємство веде бухгалтерський облік, складає і подає фінансову і статистичну звітність 
відповідно до законодавства. Статистична звітність, що використовує грошовий вимірник, ґрунтується 
на даних бухгалтерського обліку і подається в установленому обсязі органам державної статистики. 

11.2. Фінансовий рік Підприємства співпадає з календарним роком. Перший фінансовий рік 
закінчується 31 грудня року початку діяльності Підприємства. 

11.3. Бухгалтерський, оперативний та статистичний облік і звітність в Підприємстві ведуться 
згідно з законодавством України. Організація обліку документів в Підприємстві, його філіях та 
представництвах встановлюється Директором. 

11.4. Річний звіт щодо операцій Підприємства та баланс складається після закінчення 
операційного року, та надається Директором на затвердження Власникам. 

11.5. Перевірка фінансової діяльності Підприємства здійснюється в порядку, згідно діючого 
законодавства. 

 
ХІІ. ПОРЯДОК ЛІКВІДАЦІЇ ТА РЕОРГАНІЗАЦІЇ ПІДПРИЄМСТВА 

12.1. Діяльність Підприємства припиняється в результаті передання всього свого майна, прав та 
обов'язків іншим юридичним особам - правонаступникам (злиття, приєднання, поділу, перетворення) 
або в результаті ліквідації. 

12.2. Підприємство є таким, що припинилося, з дня внесення до єдиного державного реєстру 
запису про його припинення. 

12.3. Порядок припинення Підприємства в процесі відновлення його платоспроможності або 
банкрутства встановлюється законом. 

12.4. Власники Підприємства, суд або орган, що прийняв рішення про припинення Підприємства, 
зобов'язані негайно письмово повідомити про це орган, що здійснює державну реєстрацію, який 
вносить до єдиного державного реєстру відомості про те, що Підприємство перебуває у процесі 
припинення. 

12.5. Власники Підприємства, суд або орган, що прийняв рішення про припинення Підприємства, 
призначають комісію з припинення Підприємства (ліквідаційну комісію, ліквідатора тощо) та 
встановлюють порядок і строки припинення Підприємства відповідно до законодавства. Виконання 
функцій комісії з припинення Підприємства може бути покладено на орган управління Підприємства. 

12.6. З моменту призначення комісії до неї переходять повноваження щодо управління справами 
Підприємства. Комісія виступає в суді від імені Підприємства, яке припиняється. 

12.7. Комісія з припинення Підприємства поміщає в друкованих засобах масової інформації, в 
яких публікуються відомості про державну реєстрацію юридичної особи, що припиняється, 
повідомлення про припинення Підприємства та про порядок і строк заявлення кредиторами вимог до 
нього. Цей строк не може становити менше двох місяців з дня публікації повідомлення про 
припинення Підприємства. Комісія вживає усіх можливих заходів щодо виявлення кредиторів, а також 
письмово повідомляє їх про припинення Підприємства. 

12.8. Злиття, приєднання, поділ та перетворення Підприємства здійснюються за рішенням його 
учасників або органу юридичної особи, уповноваженого на це установчими документами, а у 
випадках, передбачених законом, - за рішенням суду або відповідних органів державної влади. 

12.9. Законом може бути передбачено одержання згоди відповідних органів державної влади на 
припинення Підприємства шляхом злиття або приєднання. 

12.10. Кредитор Підприємства, що припиняється, може вимагати від нього припинення або 
дострокового виконання зобов'язання, крім випадків, передбачених законом. 

12.11. Після закінчення строку для пред'явлення вимог кредиторами та задоволення чи 
відхилення цих вимог комісія з припинення Підприємства складає передавальний акт (у разі злиття, 
приєднання або перетворення) або розподільчий баланс (у разі поділу), які мають містити положення 
про правонаступництво щодо всіх зобов'язань Підприємства, що припиняється, стосовно всіх її 
кредиторів та боржників, включаючи зобов'язання, які оспорюються сторонами. 

12.12. Передавальний акт та розподільчий баланс затверджуються учасниками юридичної особи 
або органом, який прийняв рішення про його припинення. Нотаріально посвідчені копії 
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передавального акта та розподільчого балансу передаються в орган, який здійснює державну 
реєстрацію, за місцем державної реєстрації Підприємства, що припиняється, а також в орган, який 
здійснює державну реєстрацію, за місцем державної реєстрації юридичної особи правонаступника. 

12.13. Порушення положень частин другої та третьої статті 107 Цивільного Кодексу України є 
підставою для відмови у внесенні до єдиного державного реєстру запису про припинення юридичної 
особи та державній реєстрації створюваних юридичних осіб - правонаступників. 

12.14. Якщо правонаступниками Підприємства є кілька юридичних осіб і точно визначити 
правонаступника щодо конкретних обов'язків Підприємства, що припинилося, неможливо, юридичні 
особи - правонаступники несуть солідарну відповідальність перед кредиторами юридичної особи, що 
припинилася. 

12.15. Перетворенням Підприємства є зміна його організаційно-правової форми. 
12.16. У разі перетворення до нової юридичної особи переходять усе майно, усі права та 

обов'язки Підприємства. 
12.17. Виділом є перехід за розподільчим балансом частини майна, прав та обов'язків 

Підприємства до однієї або кількох створюваних нових юридичних осіб. 
12.18. Підприємство ліквідується:  
- за рішенням його учасників або органу юридичної особи, уповноваженого на це установчими 

документами, в тому числі у зв'язку із закінченням строку, на який було створено юридичну особу, 
досягненням мети, для якої її створено, а також в інших випадках, передбачених установчими 
документами; 

- за рішенням суду про визнання судом недійсною державної реєстрації Підприємства через 
допущені при його створенні порушення, які не можна усунути, а також в інших випадках, 
встановлених законом. Вимога про ліквідацію Підприємства може бути пред'явлена до суду органом, 
що здійснює державну реєстрацію, учасником юридичної особи, а щодо акціонерних товариств - також 
Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку 

12.19. Рішенням суду про ліквідацію Підприємства на його учасників або орган, уповноважений 
установчими документами приймати рішення про ліквідацію Підприємства, можуть бути покладені 
обов'язки щодо проведення ліквідації Підприємства. 

12.20. Якщо вартість майна Підприємства є недостатньою для задоволення вимог кредиторів, 
Підприємства ліквідується в порядку, встановленому законом про відновлення платоспроможності або 
визнання банкрутом. 

12.21. Ліквідаційна комісія після закінчення строку для пред'явлення вимог  кредиторами складає 
проміжний ліквідаційний баланс, який містить відомості про склад майна Підприємства, що 
ліквідується, перелік пред'явлених кредиторами вимог, а також про результати їх розгляду. Проміжний 
ліквідаційний баланс затверджується учасниками Підприємства або органом, який прийняв рішення 
про ліквідацію Підприємства. 

12.22. Виплата грошових сум кредиторам Підприємства, що ліквідується, провадиться у порядку 
черговості, встановленої статтею 112 Цивільного Кодексу України, відповідно до проміжного 
ліквідаційного балансу, починаючи від дня його затвердження, за винятком кредиторів четвертої 
черги, виплати яким провадяться зі спливом місяця від дня затвердження проміжного ліквідаційного 
балансу. В разі недостатності у Підприємства, що ліквідується, грошових коштів для задоволення 
вимог кредиторів ліквідаційна комісія здійснює продаж майна Підприємства. 

12.23. Після завершення розрахунків з кредиторами ліквідаційна комісія складає ліквідаційний 
баланс, який затверджується учасниками Підприємства або органом, що прийняв рішення про 
ліквідацію Підприємства. 

12.24. Майно Підприємства, що залишилося після задоволення вимог кредиторів, передається її 
учасникам, якщо інше не встановлено установчими документами юридичної особи або законом. 

12.25. Підприємство є ліквідованою з дня внесення до єдиного державного реєстру запису про 
його припинення. 

12.26. У разі ліквідації платоспроможного Підприємства вимоги її кредиторів задовольняються у 
такій черговості: 

- у першу чергу задовольняються вимоги щодо відшкодування шкоди, завданої каліцтвом, 
іншим ушкодженням здоров'я або смертю, та вимоги кредиторів, забезпечені заставою чи іншим 
способом; 

- у другу чергу задовольняються вимоги працівників, пов'язані з трудовими відносинами, 
вимоги автора про плату за використання результату його інтелектуальної, творчої діяльності; 

- у третю чергу задовольняються вимоги щодо податків, зборів (обов'язкових платежів); 
- у четверту чергу задовольняються всі інші вимоги. Вимоги однієї черги задовольняються 

пропорційно сумі вимог, що належать кожному кредитору цієї черги. 






