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1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

 

1.1. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "________", в 

подальшому «Товариство», діє згідно чинного законодавства України на підставі 

підприємницької ініціативи громадянина України (надалі – Учасник). 

  Учасник Товариства визначається згідно відомостей, які містяться про Товариство у 

Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських 

формувань.  

1.2. Товариство  є  юридичною особою за законодавством України та набуває права 

юридичної особи з часу його державної реєстрації.  

1.3. Товариство має право вiд свого iменi укладати договори, набувати майновi та 

особистi немайновi права, бути  позивачем i вiдповiдачем  в господарському суді, судах 

загальної юрисдикції,  третейському судi,  самостiйно здiйснювати експортні та імпортні 

операції,  необхiднi для його господарської дiяльностi. 

              1.4. Товариство має самостiйний баланс,  власнi основнi  i оборотнi   засоби,  

поточні та валютні рахунки  в банкiвських установах, круглу печатку Товариства зі своїм 

найменуванням та ідентифікаційним кодом, інші печатки, кутовий та інші штампи зі своїм 

найменуванням та ідентифікаційним кодом, знак для товарiв i послуг.       

 1.5. Товариство може створювати фiлiї i представництва на територiї України, а 

також на територiї iнших країн. Представництва та фiлiї не є юридичними  особами, дiють  

вiд  iменi Товариства на пiдставi Положень про них. 

1.6. Статут  Товариства  розроблено у вiдповiдностi до Закону України «Про 

товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю», Цивільного кодексу України, 

Господарського кодексу України та інших нормативно-правових актів, прийнятих 

відповідно до цих законодавчих актів, чинних на територiї України, а також на основi 

пiдприємницької iнiцiативи Учасника. 

1.7. Товариство має право  найму  робочої  сили,  його трудова дiяльнiсть 

здійснюється на основi укладених трудових договорiв (контрактів), а також за угодами 

цивiльно - правового характеру. 

     1.8. Товариство несе відповідальність за своїми зобов’язаннями всім належним йому 

майном.  

1.9. Товариство не відповідає по зобов’язаннях держави, як i держава не відповідає 

по зобов’язаннях Товариства. 

1.10. Товариство не відповідає за зобов’язаннями своого Учасника. 

1.11..Найменування Товариства українською мовою: 

 повне  найменування - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «_________», 

 скорочене  найменування -  ТОВ "___________". 

             11.12. Назва англійською мовою: 

 повна назва LIMITED LIABILITY COMPANY «____________________». 

 скорочена назва LLC «______________». 

             1.13. Місцезнаходження Товариства визначається згідно відомостей, які містяться 

про Товариство у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців 

та громадських формувань.  

 1.14. Товариство створюється на невизначений строк діяльності. 



2. УЧАСНИКИ ТОВАРИСТВА 

2.1. Учасником Товариства є особа, яка підписала  Статут Товариства, а також інші 

фізичні та юридичні особи, українські та іноземні особи, а також особи без громадянства, 

які можуть бути прийняті до складу учасників Товариства. 

2.2. На час заснування Товариства та затвердження цього Статуту учасником 

товариством є єдина особа, яка визанчена у пункті 1.1. цього Статуту   

 3. МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ 

3.1.  Основною метою діяльності Товариства є одержання прибутку за рахунок 

задоволення потреб клієнтів (замовників), шляхом виконання послуг пов'язаних з 

проведенням діяльності у сфері бухгалтерського обліку й аудиту; консультування з питань 

оподаткування та отримання прибутку Метою Товариства є діяльність у сфері 

бухгалтерського обліку й аудиту; консультування з питань оподаткування та отримання 

прибутку. 

3.2. Предметом діяльності Товариства є підприємницька діяльність на території 

України, яка пов’язана з надання субєктам господарської та підприємницької діяльності 

аудиторских послуг та послуг неаудиторських послуг, за умови що надання таких послуг 

не призводить до виникнення загроз щодо незалежності аудитора відповіно до вимог 

Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність». 

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.  

 


