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1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

1.1. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«________________________________» - у подальшому «Товариство», створено згідно з вимогами 

Конституції України, Законів України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю», 

«Про зовнішньоекономічну діяльність», Господарського і Цивільного кодексів України та інших чинних 

нормативно-правових актів України шляхом об’єднання майна учасників. Статут ТОВАРИСТВА З 

ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «__________________________» визначає загально-правові, 

соціально-економічні, організаційні засади створення, діяльності та припинення діяльності ТОВАРИСТВА 

З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «____________________________», а також права та обов’язки 

учасників Товариства.  

Товариство створено учасником громадянкрю України ____________ПІБ, __ березня 1980 р. н. 

(паспорт серії __ № ____________________, виданий ______________________РВ ГУ ДМС України в м. 

Києві ___червня 20__ р., ідентифікаційний номер: ____________________________), яка зареєстрована за 

адресою: Україна, __________________________________. 

   1.2. Товариство є юридичною особою, має самостійний баланс, круглу печатку з власним 

найменуванням, штампи, бланки з власним найменуванням, власний товарний знак (знак обслуговування), 

розрахунковий, валютний та інші рахунки в банківських та інших кредитно-фінансових установах, інші 

необхідні реквізити, здійснює свою діяльність від власного імені, за інтересами учасників, на підставі 

повного господарського розрахунку та самофінансування. 

Товариство набуває статусу юридичної особи з моменту його державної реєстрації. 

1.3. Товариство несе відповідальність по своїх зобов'язаннях в межах належного йому майна, на яке, 

відповідно до законодавства України, може бути звернено стягнення.  

Товариство не несе відповідальності по зобов'язанням учасників Товариства. Учасники несуть 

відповідальність по зобов'язаннях Товариства в межах їхніх вкладів до Статутного капіталу. Учасники 

Товариства, які не повністю внесли вклади, несуть солідарну відповідальність за його зобов'язаннями у 

межах вартості невнесеної частини вкладу кожного з Учасників. 

Товариство не несе відповідальності по зобов'язаннях держави, держава не несе відповідальність по 

зобов'язаннях Товариства. 

1.4. Товариство створюється на невизначений строк діяльності. 

1.5. Найменування Товариства.  

1.5.1. Повне найменування: 

українською мовою: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«________________________»; 

російською мовою: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

«_________________»; 

англійською мовою: LIMITED LIABILITY COMPANY «____________________». 

1.5.2. Скорочене найменування: 

українською мовою: ТОВ «________________________» 

російською мовою: ООО «_____________________________»; 

англійською мовою: LLC «____________________________________». 

1.5.3. Повне та скорочене найменування є рівнозначними. Повне найменування Товариства є 

одночасно його комерційним (фірмовим) найменуванням. 

1.6. Місцезнаходження Товариства: 

____________________________________________________________-. 

 

2. УЧАСНИКИ ТОВАРИСТВА 

2.1. Учасниками Товариства є особи, що підписали Статут Товариства, а також інші фізичні та 

юридичні особи, українські та іноземні особи, а також особи без громадянства, які прийняті до складу 

учасників Товариства. 

 

 3. МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ 

3.1. Метою діяльності Товариства є: задоволення потреб населення у продукції (товарах), роботах та 



послугах їх реалізації, а також здійснення зовнішньоекономічної діяльності й одержання прибутку. 

3.2. Предметом діяльності Товариства є: організація на території України та за її межами будівельної, 

виробничої, комерційної, телекомунікаційної, маркетингової, торговельної, впроваджувальної, лізингової, 

холдингової, дистриб’юторської, юридичної, консультаційної, посередницької, представницької, 

управлінської, комісійної, агентської, дилерської, брокерської, маклерської, проектної, наукової, 

сільськогосподарської, поліграфічної, транспортної, медичної, рекреаційно-видавничої, реставраційної, 

екологічної, охоронної, рекламної, облікової, консигнаційної, перекладацької, інжинірингової, 

експедиторської, а також іншої не зазначеної вище діяльності, в тому числі надання послуг українським та 

іноземним юридичним та фізичним особам. 

3.3. Для реалізації мети та завдань Товариство здійснює: 

 Пасажирський авіаційний транспорт: 

перевезення пасажирів авіаційним транспортом за встановленим маршрутом і розкладом; 

чартерні пасажирські рейси; 

польоти з метою огляду краєвидів і визначних пам'яток; 

надання в оренду авіаційних транспортних засобів задля пасажирських перевезень. 

 Ремонт і технічне обслуговування повітряних і космічних літальних апаратів: 

ремонт і технічне обслуговування повітряних літальних апаратів (крім їх реконструкції заводського 

капітального ремонту); 

ремонт і технічне обслуговування двигунів повітряних літальних апаратів. 

 Допоміжне обслуговування авіаційного транспорту: 

діяльність пов'язану з перевезенням пасажирів, тварин або вантажів авіаційним транспортом;  

діяльність терміналів, таких як аеропорти тощо;  

управління аеропортами та повітряним рухом; 

діяльність, пов'язану з наземним обслуговуванням на аеродромах тощо.  

 Вантажний авіаційний транспорт:  

перевезення вантажів авіаційним транспортом не за розкладом; 

надання в оренду авіаційних транспортних засобів з екіпажом задля вантажних перевезень. 

 Надання в оренду повітряних транспортних засобів: 

надання в оренду й операційний лізинг повітряних транспортних засобів без оператора:  

- Літаків; 

- Повітряних куль; 

надання в оренду авіаційних транспортних засобів задля пасажирських перевезень. 

  Авіаційна діяльність загального характеру зокрема:  



пасажирські перевезення, організовані аероклубами задля інструктажу або розваг; 

Польоти з метою огляду краєвидів і визначних пам'яток. 

 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна:  

надання в оренду та управління власним або орендованим нерухомим майном багатоквартирними будівлями 

та житлом, нежитловими будівлями, у т. ч. виставковими залами, складськими приміщеннями, земельними 

ділянками надання будівель, упоряджених або неупоряджених квартир чи апартаментів для 

довготермінового використання, зазвичай на умовах щомісячної або річної оплати;  

діяльність ринків;  

розроблення будівельних проектів; 

експлуатацію житлових мобільних комплексів;  

надання приміщень виключно для утримування тварин.  

 Професійно-технічна освіта: 

функціонування інфраструктури авіаційного транспорту включаючи діяльність льотних шкіл для авіаліній;  

школи підготовки водіїв транспортних засобів включаючи освіту, що пов'язана з отримання теоретичних 

знань та практичних навичок, які необхідні у наявній чи майбутній професійній діяльності; 

підготовку професійних водіїв автотранспортних засобів;  

освіта пов'язана з отриманням теоретичних знань та практичних навичок, які необхідні у наявній чи 

майбутній професійній діяльності; 

підготовку туристичних гідів, кухарів, менеджерів готелів та ресторанів, косметологів та перукарів, 

професійних водіїв та професійних пілотів, навчання ремонту комп'ютерів. 

пілотування, вітрильне планування, корабельні школи, що не видають комерційні сертифікати та дозволи. 

 Діяльність у сферах архітектури та інжинірингу: 

діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування і цих сферах; 

діяльність у сфері архітектури;  

технічні випробування та дослідження;  

дослідження і експериментальні розробки у сфері біотехнологій; 

дослідження й експериментальні розробки у сфері інших природничих і технічних наук; 

дослідження й експериментальні розробки у сфер суспільних і гуманітарних наук.  

 Діяльність у сферах права та бухгалтерського обліку: 

діяльність у сфері права; 

діяльність у сфері бухгалтерського обліку й аудиту; 

консультування з питань оподаткування. 



  Інша професійна, наукова та технічна діяльність: 

спеціалізована діяльність із дизайну діяльність у сфері фотографії; 

надання послуг перекладу;  

інша професійна, наукова та технічна діяльність, н. в. і. у. 

 Оптова та роздрібна торгівля, крім торгівлі автотранспортними засобами та 

мотоциклами: 

оптова торгівля одягом і взуттям; 

неспеціалізована оптова торгівля; 

оптова торгівля деревиною будівельними матеріалами та санітарно- технічним обладнанням; 

діяльність посередників у торгівлі паливом, рудами, металами та промисловими хімічними речовинами; 

діяльність посередників у торгівлі сільськогосподарською сировиною, живими тваринами, текстильною 

сировиною та напівфабрикатами; 

діяльність посередників у торгівлі деревиною, будівельними матеріалами та санітарно- технічними 

виробами; 

діяльність посередників у торгівлі машинами промисловим устаткуванням, суднами та літаками; 

діяльність посередників у торгівлі меблями, господарськими товарами, залізними та іншими металевими 

виробами; 

діяльність посередників у торгівлі текстильними виробами, одягом, хутром, взуттям і шкіряними виробами; 

діяльність посередників у торгівлі продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами; 

діяльність посередників, що спеціалізуються в торгівлі іншими товарами; 

діяльність посередників у торгівлі товарами широкого асортименту; 

оптова торгівля зерном, необробленим тютюном, насінням і кормами для тварин; 

оптова торгівля квітами та рослинами; 

оптова торгівля живими тваринами; 

оптова торгівля шкірсировиною, шкурами та шкірою; 

оптова торгівля фруктами й овочами; 

оптова торгівля м'ясом і м'ясними продуктами; 

оптова торгівля молочними продуктами, яйцями, харчовими оліями та жирами; 

оптова торгівля напоями; 

оптова торгівля тютюновими виробами; 

оптова торгівля цукром, шоколадом і кондитерськими виробами; 



оптова торгівля кавою, чаєм, какао та прянощами; 

оптова торгівля іншими продуктами харчування, у тому числі рибою, ракоподібними та молюсками; 

неспеціалізована оптова торгівля продуктами харчування, напоями тютюновими виробами; 

оптова торгівля текстильними товарами; 

оптова торгівля побутовими електротоварами й електронною апаратурою побутового призначення для 

приймання, записування, відтворювання звуку й зображення; 

оптова торгівля фарфором, скляним посудом і засобами для чищення; 

оптова торгівля парфумними та косметичними товарами; 

оптова торгівля фармацевтичними товарами; 

оптова торгівля меблями, килимами й освітлювальним приладдям; 

оптова торгівля годинниками та ювелірними виробами; 

оптова торгівля іншими товарами господарського призначення; 

оптова торгівля комп'ютерами, периферійним устаткуванням і програмним забезпеченням; 

оптова торгівля електронним і телекомунікаційним устаткуванням, деталями до нього; 

оптова торгівля сільськогосподарськими машинами й устаткуванням; 

оптова торгівля верстатами; 

оптова торгівля машинами й устаткуванням для добувної промисловості та будівництва; 

оптова торгівля машинами й устаткуванням для текстильного, швейного та трикотажного виробництва; 

оптова торгівля офісними меблями; 

оптова торгівля іншими офісними машинами й устаткуванням; 

оптова торгівля іншими машинами й устаткуванням; 

оптова торгівля твердим, рідким, газоподібним паливом і подібними продуктами; 

оптова торгівля металами та кольоровими рудами; 

оптова торгівля залізними виробами, водопровідним і опалювальним устаткуванням і приладдям до нього; 

оптова торгівля хімічними продуктами; 

оптова торгівля іншими проміжними продуктами; 

оптова торгівля відходами та брухтом. 

 Операції з нерухомим майном: 

надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна;  



купівля та продаж власного нерухомого майна;  

агентства нерухомості з управління нерухомим майном за винагороду або на основі контракту.  

 Діяльність головних управлінь (хед-офісів), консультування з питань керування: 

консультування з питань комерційної діяльності й керування;  

діяльність головних управлінь (хед-офісів);  

діяльність у сфері зв'язків із громадськістю.  

 Адміністративна та допоміжна офісна діяльність, інші допоміжні комерційні послуги: 

надання комбінованих офісних адміністративних послуг;  

фотокопіювання, підготовка документів та інша спеціалізована допоміжна офісна діяльність; 

діяльність телефонних центрів; 

організація конгресів і торговельних виставок;  

діяльність агентств зі стягування платежів; 

пакування; 

надання інших допоміжних комерційних послуг, н. в. і. у.  

 Складське господарство та допоміжна діяльність у сфері транспорту:  

складське господарство; 

допоміжне обслуговування наземного транспорту; 

допоміжне обслуговування водного транспорту; 

допоміжне обслуговування авіаційного транспорту; 

транспортне оброблення вантажів; 

інша допоміжна діяльність у сфері транспорту.  

 Оптова та роздрібна торгівля автотранспортними засобами та мотоциклами, їх 

ремонт: 

торгівля автомобілями та легковими автотранспортними засобами; 

торгівля іншим автотранспортними засобами; 

технічне обслуговування та ремонт автотранспортних засобів; 

оптова торгівля деталями та приладдям для автотранспортних засобів; 

роздрібна торгівля деталями та приладдям для автотранспортних засобів; 

торгівля мотоциклами, деталями і приладдям до них, технічне обслуговування і ремонт мотоциклів.  

 Наземний і трубопровідний транспорт: 



вантажний залізничний транспорт; 

пасажирський залізничний транспорт міжміського сполучення;  

пасажирський наземний транспорт міського і приміського сполучення; 

надання послуг таксі; 

інший пасажирський наземний транспорт, н. в. і. у.; 

вантажний автомобільний транспорт;  

надання послуг перевезення речей (переїзду); 

трубопровідний транспорт.  

 Виробництво готових металевих виробів, крім машин і устаткування:  

виробництв будівельних металевих конструкцій і частин конструкцій; 

виробництво металевих дверей і вікон; 

виробництво радіаторів і котлів центрального опалення; 

виробництво інших металевих баків, резервуарів і контейнерів; 

виробництво парових котлів, крім котлів центрального опалення; 

виробництво зброї та боєприпасів; 

кування, пресування, штампування, профілювання; 

порошкова металургія; 

оброблення металів та нанесення покриття на метали; 

механічне оброблення металевих виробів; 

виробництво столових приборів; 

виробництво замків і дверних петель; 

виробництво інструментів; 

виробництво сталевих бочок і подібних контейнерів; 

виробництв легких металевих пакувань; 

виробництво виробів із дроту, ланцюгів і пружин; 

виробництв кріпильних і гвинтонарізних виробів; 

виробництво інших готових металевих виробів, н. в. і. у.  

 Текстильне виробництво:  

підготовка та прядіння текстильних волокон; 



 


