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СТАТТЯ І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

1.1. Цей Статут розроблений відповідно до Конституції України, Господарського кодексу 

України, Цивільного кодексу України, Закону України «Про товариства з обмеженою та 

додатковою відповідальністю» та іншого чинного законодавства України.  

1.2. Статут визначає порядок створення, діяльності та припинення Товариства з 

обмеженою відповідальністю «__________________» (далі – Товариство), яке засноване 

його учасником відповідно до вимог Законодавства України. 

1.3. Товариство створюється на невизначений строк.  

1.4. Товариство здійснює свою діяльність на принципах повного госпрозрахунку, 

самоокупності та самофінансування.  

1.5. Повна назва Товариства: 

 українською мовою – Товариство з обмеженою відповідальністю «__________»; 

 російською мовою –  Общество с ограниченной ответственностью «____________»; 

 англійською мовою: LIMITED LIABILITY PARTNERSHIP «______________». 

1.6. Скорочена назва Товариства:   

 українською мовою – ТОВ «____»; 

 російською мовою – ООО «______»; 

 англійською мовою - «_____» LLP. 

Товариство наділене власними основними та оборотними засобами, має самостійний 

баланс, розрахунковий, валютний інші рахунки в установах банків, круглу печатку з 

назвою Товариства та ідентифікаційним номером, штампи та бланки із своїм 

найменуванням, емблему та інші реквізити. 

1.7. Товариство може мати комерційне (фірмове) найменування, зареєстроване в порядку, 

встановленому законом. 

СТАТТЯ 2. ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС ТОВАРИСТВА 

2.1. Товариство утворено та здійснює свою діяльність відповідно до чинного 

законодавства України та цього Статуту. 

2.2. Товариство є юридичною особою приватного права з моменту його державної 

реєстрації. 

2.3. Товариство є власником належного йому майна. Здійснюючи право власності, 

Товариство володіє, користується та розпоряджається належним йому майном відповідно 

до вимог законодавства України. 

2.4. Товариство має право укладати від свого імені будь-які правочини (договори, 

контракти та інше), у тому числі договори дарування, на підставі яких набуває, продає, 

передає безоплатно, обмінює, передає в оренду юридичним та фізичним особам засоби 



виробництва, інші матеріальні цінності, майнові та немайнові права, використовує та 

відчужує їх іншими способами, якщо це не суперечить чинному законодавству України та 

цьому Статуту. 

2.5. Товариство самостійно планує свою діяльність. Товариство вільне у виборі форм 

господарських стосунків, що не суперечать чинному законодавству України. 

2.6. Для досягнення цілей, передбачених цим Статутом, Товариство має право у порядку, 

визначеному чинним законодавством та цим Статутом: 

- створювати як на території України, так і за її межами господарські товариства, спільні, 

дочірні та інші підприємства (в тому числі за участю іноземного капіталу), філії, 

представництва в порядку, що не суперечить чинному законодавству держави, на 

території якої воно створено, які здійснюють діяльність на основі затверджених в 

установленому порядку Статутів та Положень. Створені Товариством дочірні 

підприємства, філії і представництва можуть наділятися основними засобами та обіговими 

коштами, які належать Товариству. Керівництво їх діяльністю проводиться особами, що 

призначаються Загальними зборами учасників Товариства за поданням  Виконавчого 

органу Товариства; 

- самостійно або через посередників вести зовнішньоекономічну діяльність; 

- відкривати рахунки у банках (в тому числі за місцем розташування дочірніх 

підприємств, філій, представництв, як в Україні, так і за кордоном) у національній та 

іноземній валюті; 

- надавати (за рахунок своїх коштів) позики та отримувати позики від юридичних та 

фізичних осіб; 

- бути учасником асоціацій, холдингів, концернів та інших об'єднань; 

- проводити операції на біржах; 

- чинити інші дії, що не суперечать чинному законодавству. 

2.7. Товариство має право самостійно захищати свої права та інтереси в суді, виступати в 

суді позивачем, відповідачем та іншим учасником судового процесу. 

2.8. Товариство має право визначати склад і розмір інформації, що складає його 

комерційну таємницю, крім відомостей, які не можуть становити комерційної таємниці 

згідно чинного законодавства України. Товариство володіє, користується та 

розпоряджається належною йому інформацією, що складає його комерційну таємницю. 

Порядок захисту інформації, що складає його комерційну таємницю, визначається згідно з 

чинним законодавством України та внутрішніми положеннями Товариства. 

СТАТТЯ 3. МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА 

 


