ПРОТОКОЛ№1
Загальних зборів акціонерів ВАТ «БРОДИАГРОСПЕЦМОНТАЖ»
м. Броди

27 жовтня 2010 р.

Початок реєстрації – 10 год.00 хв.
Закінчення реєстрації – 10 год. 50 хв.

Статутний фонд Товариства поділено
на 122900 простих іменних акцій
номінальною вартістю 25 копійок

Згідно протоколу реєстрації учасників загальних зборів ВАТ
«БРОДИАГРОСПЕЦМОНТАЖ» зареєструвалися акціонери в кількості чотирьох осіб, які
володіють 84768 (вісімдесят чотири тисячі сімсот шістдесят вісім ) штук акцій Товариства, що
становить 68,97314 % від загальної кількості акцій (голосів), що мають право голосу. Для
визнання зборів правомочними необхідна присутність акціонерів, що володіють понад 60 %
акцій від загальної кількості акцій.
Кворум для проведення загальних зборів є.
Голосування на загальних зборах акціонерів провадиться за принципом: одна акція – один
голос, відкритим способом.
На збори запрошено членів правління:
1. Дзьоба А.Р. головний бухгалтер
2. Глухота О. В. виконавчий директор.
УХВАЛИЛИ:
1.Дозволити зазначеним особам приймати участь у загальних зборах акціонерів Товариства
без права голосування по питанням, які розглядаються на Зборах.
СЛУХАЛИ:
учасника Вигінного М.О. запропонував для підрахунку голосів акціонерів в процесі
голосування на зборах обрати лічильну комісію в складі двох осіб, персонально:
Голова комісії – Глухота О.В.
Членом комісії – Вигінного М.О.
УХВАЛИЛИ:
Затвердити запропонований персональний склад лічильної комісії.
Прийнято одноголосно.
СЛУХАЛИ:
Голову лічильної комісії
Згідно протоколу реєстрації учасників загальних зборів ВАТ «БРОДИАГРОСПЕЦМОНТАЖ»
зареєструвалися акціонери в кількості чотирьох осіб, які володіють 84768 (вісімдесят
чотири тисячі сімсот шістдесят вісім ) штук акцій Товариства, що становить 68,97314 %
від загальної кількості акцій (голосів), що мають право голосу.
Збори розпочати.
Прийнято одноголосно.
СЛУХАЛИ: Вигінного М.О. запропонував обрати до робочої комісії по веденню зборів
акціонерів: Голова зборів Дзьоба А.Р. секретар зборів Глухота О.В.
Голосували:
За – 84768 шт. акцій, що складає 100% від присутніх на зборах акціонерів
Проти –
Утримались –

УХВАЛИЛИ:
Затвердити персональний склад Президії Загальних зборів акціонерів:
-Голова зборів Дзьоба А.Р.
- секретар зборів Глухота О.В.
СЛУХАЛИ
Голова зборів зачитав порядок денний

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
Порядок денний:
1.
Про переведення випуску акцій ВАТ “Бродиагроспецмонтаж ” з документарної
форми існування в бездокументарну форму (дематеріалізація випуску) та
затвердження Рішення про дематеріалізацію:
a.
обрання депозитарію, який буде обслуговувати випуск акцій;
b.
обрання зберігача, у якого будуть відкриватись рахунки власникам акцій;
c.
визначення дати припинення ведення реєстру.
2.
Про припинення дії договору на ведення реєстру з реєстроутримувачем.
3.
Визначення способу персонального повідомлення акціонерів про
дематеріалізацію.
4.
Про затвердження змін до Статуту Товариства (нової редакції Статуту).
ПО ПИТАННЮ ПЕРШОМУ ПОРЯДКУ ДЕННОГО
Слухали: голову правління Вигінного М.О. який доповів наступне: Закон України «Про
акціонерні товариства» передбачає, що з жовтня 2010 року акції АТ повинні існувати
винятково у бездокументарній формі. Відповідно загальні збори акціонерів ВАТ
«Бродиагроспецмонтаж» повинні прийняти рішення про переведення випуску іменних акцій
документарної форми існування у бездокументарну форму існування, а саме - Перевести
випуск простих іменних акцій Відкритого акціонерного товариства «Бродиагроспецмонтаж»
(код ЄДРПОУ 01526796) документарної форми існування, який
• зареєстрований Львівським територіальним управлінням Державної комісії з цінних
паперів та фондового ринку 06 грудня 2001 року, реєстраційний
• номер випуску 86/13/01, у кількості 122900 (сто двадцять дві тисячі дев’ятсот) штук,
• номінальна вартість однієї акції 25 (двадцять п’ять) копійок.,
• загальна номінальна вартість простих іменних акцій 30725 (тридцять тисяч сімсот
двадцять п’ять) гривень у бездокументарну форму існування.
1.
Реквізити емітента - Відкритого акціонерного товариства «Бродиагроспецмонтаж»:
2.1.
Повне найменування:
українською мовою - Відкрите акціонерне товариство «Бродиагроспецмонтаж»;
2.2.
Скорчене найменування:
українською мовою - ВАТ «Бродиагроспецмонтаж»;
2.3.
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ Відкритого акціонерного товариства
«Бродиагроспецмонтаж» 01526796. Дані свідоцтва про державну реєстрацію Відкритого
акціонерного товариства «Бродиагроспецмонтаж»:
серія АОО;
номер запису про включення відомостей про юридичну особу до ЄДР 1 393 120 0000
000 360
номер свідоцтва 466236;
дата проведення державної реєстрації 11.12.1991 року;
орган, що видав свідоцтво Бродівська районна державна адміністрація Львівської
області
2.5. Місцезнаходження Відкритого акціонерного товариства «Бродиагроспецмонтаж»
згідно з реєстраційними документами: 80600, Україна, Львівська область, Бродівський район,
м. Броди, вул. Шептицького,24 А.
2.6. Адреса Відкритого акціонерного товариства «Бродиагроспецмонтаж» для поштових
повідомлень: 80600, Україна, Львівська область, м. Броди, вул. Шептицького,24 А.
ГОЛОСУВАЛИ: “За” 84768 шт. акцій, що складає 100% від присутніх на зборах акціонерів
“Проти” – немає; “Утримались” – немає
УХВАЛИЛИ: Перевести випуск простих іменних акцій Відкритого акціонерного товариства
«Бродиагроспецмонтаж» (код ЄДРПОУ 01526796) документарної форми існування, який
зареєстрований Львівським територіальним управлінням Державної комісії з цінних паперів
та фондового ринку 06 грудня 2001 року, реєстраційний номер випуску 86/13/01, у кількості

122900 (сто двадцять дві тисячі дев’ятсот) штук, номінальна вартість однієї акції 25 (двадцять
п’ять) копійок., загальна номінальна вартість простих іменних акцій 30725 (тридцять тисяч
сімсот двадцять п’ять) гривень у бездокументарну форму існування.
1. Реквізити емітента - Відкритого акціонерного товариства «Бродиагроспецмонтаж»:
2.1.
Повне найменування:
українською мовою - Відкрите акціонерне товариство «Бродиагроспецмонтаж»;
2.2.
Скорчене найменування:
українською мовою - ВАТ «Бродиагроспецмонтаж»;
2.3.
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ Відкритого акціонерного товариства
«Бродиагроспецмонтаж» 01526796. Дані свідоцтва про державну реєстрацію Відкритого
акціонерного товариства «Бродиагроспецмонтаж»:
серія АОО;
номер запису про включення відомостей про юридичну особу до ЄДР 1 393 120 0000
000 360
номер свідоцтва 466236;
дата проведення державної реєстрації 11.12.1991 року;
орган, що видав свідоцтво Бродівська районна державна адміністрація Львівської
області
2.5. Місцезнаходження Відкритого акціонерного товариства «Бродиагроспецмонтаж»
згідно з реєстраційними документами: 80600, Україна, Львівська область, Бродівський район,
м. Броди, вул. Шептицького,24 А.
2.6.
Адреса Відкритого акціонерного товариства «Бродиагроспецмонтаж» для поштових
повідомлень: 80600, Україна, Львівська область, м. Броди, вул. Шептицького,24 А.
ПО ПИТАННЮ ПЕРШОМУ ПІДПУНКТ a.:
Слухали: голову правління Вигінного М.О. який запропонував обрати депозитарієм який буде
обслуговувати випуск акцій Відкрите акціонерне товариство «Національний депозитарій
України».
•
Скорочене найменування - НДУ.
•
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ -30370711;
•
Дані свідоцтва про державну реєстрацію - Серія АОО, №020227;
•
Дата проведення державної реєстрації - 17.05.1999р., номер запису 10741050001010655;
•
Орган, що видав свідоцтво - Шевченківська районна у місті Києві державна
адміністрація;
•
Місцезнаходження-вул. Б. Грінченка, буд. З, м. Київ, 01001;
Дані ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності , а саме
депозитарної діяльності депозитарію цінних паперів - Серія АВ № 189650 на підставі рішення ДКЦПФР від
19.09.2006 р. №823, строк дії ліцензії-19,09.2006 р.-19.09.2016 р.
ГОЛОСУВАЛИ: “За” 84768 шт. акцій, що складає 100% від присутніх на зборах акціонерів
“Проти” – немає; “Утримались” – немає
УХВАЛИЛИ: обрати депозитарієм який буде обслуговувати випуск акцій Відкрите акціонерне
товариство «Національний депозитарій України».
•
Скорочене найменування - НДУ.
•
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ -30370711;
•
Дані свідоцтва про державну реєстрацію - Серія АОО, №020227;
•
Дата проведення державної реєстрації - 17.05.1999р., номер запису 10741050001010655;
•
Орган, що видав свідоцтво - Шевченківська районна у місті Києві державна
адміністрація;
•
Місцезнаходження-вул. Б. Грінченка, буд. З, м. Київ, 01001;
Дані ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності , а саме
депозитарної діяльності депозитарію цінних паперів - Серія АВ № 189650 на підставі рішення ДКЦПФР від
19.09.2006 р. №823, строк дії ліцензії-19,09.2006 р.-19.09.2016 р.
ПО ПИТАННЮ ПЕРШОМУ ПІДПУНКТ b.:
Слухали: голову правління Вигінного М.О. який запропонував обрати зберігачем, у якого
Відкрите акціонерне товариство «Бродиагроспецмонтаж» буде відкривати рахунки цінних
паперах власникам акцій.
Найменування: Товариство з обмеженою відповідальністю „Балтік Фінанс Груп";
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 36797165;
Дані свідоцтва про державну реєстрацію - Серія А01 №375892;

Дата проведення державної реєстрації 12.10.2009, номер запису 10731070003017974;
Орган, що видав свідоцтво: Солом'янська районна у місті Києві державна адміністрація;
Місцезнаходження: 79012, Львівська область, місто Львів, вул. Сахарова, будинок 42;
Дані ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної
діяльності, а саме депозитарної діяльності зберігача цінних паперів): Ліцензія Державної
комісії з цінних паперів та фондового ринку серії АВ №533838, видана 15.04.2010 р., строк
дії: 22.01.2010 р. - 22.01.2015 р.
ГОЛОСУВАЛИ: “За” 84768 шт. акцій, що складає 100% від присутніх на зборах акціонерів
“Проти” – немає; “Утримались” – немає
УХВАЛИЛИ: обрати зберігача, у якого Відкрите акціонерне товариство
«Бродиагроспецмонтаж» буде відкривати рахунки цінних паперах власникам акцій.
Найменування: Товариство з обмеженою відповідальністю „Балтік Фінанс Груп";
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 36797165;
Дані свідоцтва про державну реєстрацію - Серія А01 №375892;
Дата проведення державної реєстрації 12.10.2009, номер запису 10731070003017974;
Орган, що видав свідоцтво: Солом'янська районна у місті Києві державна адміністрація;
Місцезнаходження: 79012, Львівська область, місто Львів, вул. Сахарова, будинок 42;
Дані ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної
діяльності, а саме депозитарної діяльності зберігача цінних паперів): Ліцензія Державної
комісії з цінних паперів та фондового ринку серії АВ №533838, видана 15.04.2010 р., строк
дії: 22.01.2010 р. - 22.01.2015 р.
ПО ПИТАННЮ ПЕРШОМУ ПІДПУНКТ c.:
Слухали: голову правління Вигінного М.О. який наголосив Емітент повинен визначити дату
припинення ведення реєстру, яка має бути встановлена не раніше ніж за 45 (сорок п'ять)
календарних днів, але не пізніше ніж за 60 (шістдесят) календарних днів від дати отримання
свідоцтва про реєстрацію випуску акцій у бездокументарній формі та запропонував датою
припинення ведення реєстру власників іменних цінних паперів Відкритого акціонерного
товариства «Бродиагроспецмонтаж» встановити 11 січня 2011 року (одинадцяте січня дві
тисячі одинадцятого року.)
ГОЛОСУВАЛИ: “За” 84768 шт. акцій, що складає 100% від присутніх на зборах акціонерів
“Проти” – немає; “Утримались” – немає
УХВАЛИЛИ: датою припинення ведення реєстру власників іменних цінних паперів
Відкритого акціонерного товариства «Бродиагроспецмонтаж» встановити 11 січня 2011 року
(одинадцяте січня дві тисячі одинадцятого року.)
ПО ПИТАННЮ ДРУГОМУ ПОРЯДКУ ДЕННОГО
Слухали: голову правління Вигінного М.О. який запропонував
Припинити дію (розірвати) договір на ведення реєстру власників іменних цінних паперів
ВАТ «Бродиагроспецмонтаж» укладеного з ЗАТ ДКК „Український реєстратор".
від 15.04.2010р. р. №188-р, у зв’язку з переведенням випуску простих іменних акцій
ВАТ «Бродиагроспецмонтаж» документарної форми існування у бездокументарну форму
існування.
Дата припинення дії (розірвання) договору – 27.08.2010 р. (двадцять сьомого серпня дві
тисячі десятого року).
ГОЛОСУВАЛИ: “За” 84768 шт. акцій, що складає 100% від присутніх на зборах акціонерів
“Проти” – немає; “Утримались” – немає
УХВАЛИЛИ:
ПО ПИТАННЮ ТРЕТЬОМУ ПОРЯДКУ ДЕННОГО
Слухали: голову правління Вигінного М.О. який запропонував повідомити номінальних
утримувачів про переведення випуску простих іменних акцій ВАТ «Бродиагроспецмонтаж» про
прийняття рішення про переведення акцій ВАТ «Бродиагроспецмонтаж» документарної форми
існування у бездокументарну форму існування шляхом направлення кожному номінальному
утримувачу персонально рекомендованого поштового відправлення (листа) за рахунок ВАТ
«Бродиагроспецмонтаж».
Акціонери ВАТ «Бродиагроспецмонтаж» та/або їх повноважні представники мають право
ознайомитись з повідомленням про переведення випуску простих іменних акцій ВАТ
«Бродиагроспецмонтаж» документарної форми існування у бездокументарну форму існування
за місцезнаходженням ВАТ «Бродиагроспецмонтаж»
ГОЛОСУВАЛИ: “За” 84768 шт. акцій, що складає 100% від присутніх на зборах акціонерів
“Проти” – немає; “Утримались” – немає

УХВАЛИЛИ: Повідомлення власників простих іменних акцій ВАТ «Бродиагроспецмонтаж» про
прийняття рішення про переведення акцій ВАТ «Бродиагроспецмонтаж» документарної форми
існування у бездокументарну форму існування надсилається кожному власнику іменних
цінних акцій ВАТ «Бродиагроспецмонтаж» персонально шляхом направлення рекомендованого
поштового відправлення (листа) за рахунок ВАТ «Бродиагроспецмонтаж».
Акціонери ВАТ «Бродиагроспецмонтаж» та/або їх повноважні представники мають право
ознайомитись з повідомленням про переведення випуску простих іменних акцій ВАТ
«Бродиагроспецмонтаж» документарної форми існування у бездокументарну форму існування
за місцезнаходженням ВАТ «Бродиагроспецмонтаж»
ПО ПИТАННЮ ТРЕТЬОМУ ПОРЯДКУ ДЕННОГО
Слухали: голову правління Вигінного М.О. який запропонував викласти статут ВАТ
«Бродиагроспецмонтаж» у новій редакції:
1. Загальні положення.
1.1. Відкрите акціонерне товариство «Бродиагроспецмонтаж»
(далі - Товариство) засновано відповідно з наказом регіонального віддділення Фонду
державного майна України по Львівській обл. від 14 вересня 1995р. №1943, Загальних зборів
державного підприємства госпрозрахункової спеціалізованої дільниці № 51 у Відкрите
Акціонерне Товариство відповідно до Декрету Кабінету Міністрів України від 4 березня 1992р.
з-ну «Про господарські товариства» від 19 вересня 1991р. та Декрету Кабінету Міністрів
України «Про приватизацію цілісних майнових комплексів державних підприємств та їх
структурних підрозділів , зданих в оренду від 20 травня 1993р. , «Про особливості
приватизації в агропромисловому комплексі» №51-93 від 17.05.93р.
2. Юридичний статус Товариства
3.1. Товариство є юридичною особою від дня його державної реєстрації.
3.2. Товариство здійснює свою діяльність відповідно до чинного законодавства України та
цього Статуту.
3.3. Створені Товариством дочірні підприємства, філії та представництва можуть наділятися
основними засобами та обіговими коштами, які належать Товариству. Керівництво їх
діяльністю проводиться особами, що призначаються Правлінням Товариства.
3.4. Майно Товариства складається з основних засобів та обігових коштів, а також цінностей,
вартість яких відображена в балансі Товариства.
3.5. Товариство є власником:
- майна, переданого йому засновником та учасниками у власність;
- продукції, виробленої Товариством в результаті господарської діяльності;
- благодійних внесків
- одержаних доходів;
- іншого майна, та коштів набутого на підставах, не заборонених законом.
Ризик випадкової загибелі або пошкодження майна, що є власністю Товариства або передане
йому в користування, несе Товариство.
Товариство здійснює володіння, користування і розпорядження своїм майном відповідно до
цілей своєї діяльності.
3.6. Товариство має право продавати, передавати безкоштовно, обмінювати, передавати в
оренду юридичним особам та громадянам засоби виробництва та інші матеріальні цінності,
використовувати та відчужувати їх іншим способом, якщо це не суперечить чинному
законодавству та цьому Статуту. Товариство має право надавати позики в грошових коштах
як фізичним так і юридичним особам, а також залучати на договірних умовах кошти інших
юридичних осіб, та громадян, в тому числі в іноземній валюті, користуватись
бюджетними позиками та бюджетними коштами.
3.7. Товариство має самостійний баланс, розрахунковий, валютний та інші рахунки в банках;
фірмову марку та торговий знак, які затверджуються Правлінням Товариства і реєструються в
Торговельно-промисловій палаті, печатку зі своєю назвою.
3.8. Товариство має право укладати угоди (контракти), зокрема угоди купівлі-продажу,
оренди, підряду, позики, страхування майна, перевезень, зберігання, доручення і комісії тощо,
набувати майнові та особисті немайнові права, нести обов’язки, виступати в суді,
арбітражному та третейському суді.
3.9. Товариство має право у встановленому чинним законодавством порядку:

- випускати цінні папери;
- засновувати об’єднання та брати участь в об’єднаннях з іншими суб’єктами господарської
діяльності;
- створювати на території України та за її межами свої філії та представництва, а також
дочірні підприємства;
- чинити інші дії, що не суперечать чинному законодавству.
3.10. Товариство є правонаступником Бродівської ГРСД-2.
3.11. Назва Товариства :
• Повна назва :відкрите акціонерне товариство «Бродиагроспецмонтаж»
• Скорочена назва: ВАТ «Бродиагроспецмонтаж»
3.12. Місцезнаходження Товариства : 80600, Україна, Львівська обл., м. Броди, вул.
Шептицького 24А.

3. Мета та предмет та діяльності Товариства
3.1. Мета діяльності. Підприємство у своїй діяльності переслідує мету створення робочих
місць для участі у виробництві товарів народного споживання, іншої промислової продукції, а
також надання послуг, з метою покращення матеріально-побутового стану працівників, а
також отримання прибутку.
Предметом діяльності Товариства є:
3.2.1. Будівництво та ремонт індивідуального житла, об'єктів культурнопобутового,
виробничого і соціального призначення, благоустрій, ремонт доріг, сільських вулиць,
тротуарів,
виготовлення і встановлення огорожі, озеленення та інші ремонтнобудівельні роботи,
комунальне обслуговування, впровадження енергозберігаючих технологій.
3.2.2.Виробництво, розфасовка та торгівельна діяльність по реалізації будівельних,
оздоблювальних, комплектуючих матеріалів. Виробництво та реалізація товарів
народного
споживання, продукції виробничо-технічного та науково-технічного призначення.
3.2.3. Виробництво, заготівля, переробка та реалізація продукції
сільськогосподарського
призначення та продукції тваринництва.
3.2.4 Торгівельна діяльність у сфері оптової, роздрібної торгівлі та
громадського
харчування щодо реалізації продовольчих і непродовольчих товарів, продукції
промислового
призначення, алкогольних напоїв, тютюнових виробів.
3.2.5 Надання послуг по технічному обслуговуванню та ремонту транспортних
засобів.
Надання послуг по стоянці транспортних засобів.
3.2.6 Будівельна діяльність, в тому числі пов'язана з проектуванням,
будівництвом,
ремонтом та експлуатацією житла, об'єктів виробничого та соціальнокультурного
призначення, інженерні вишукування, дослідно-конструкторські, проектнокошторисні,
будівельно-монтажні, зведення несучих та огороджуючи конструкцій,
пусконалагоджувальні та
інжинірингові роботи, монтаж Інженерних та транспортних систем. Інжинірингові
послуги та
послуги генпідрядника.
3.2.7 Централізоване водопостачання та водовідведення. Відведення та очистка
стічних
вод.

3.2.8 Проектування, будівництво нових і реконструкція існуючих меліоративних
систем
та окремих об'єктів інженерної структури.
3.2.9 Визначення ступеня екологічного ризику і безпеки, екологічна оцінка
та
експертиза суб'єктів господарської діяльності, оцінка впливу діяльності об'єктів
екологічної
експертизи на стан навколишнього природного середовища, здоров'я людей і якість
природних
ресурсів.
3.2.10.Виробництво, ремонт та технічне обслуговування оргтехніки, радіоелектронних
виробів, виготовлення, наладка та реалізація радіоелектронної та обчислювальної
техніки та
продукції. Монтаж, ремонт і профілактичне обслуговування засобів охоронної сигналізації.
3.2.11. Збір та переробка вторинних ресурсів, відходів виробництва, реалізація відходів
виробництва, в тому числі збирання, переробка твердих і рідких відходів
виробництв, що містять дорогоцінні метали й дорогоцінне каміння, та їх
брухту.
Збирання, заготівля,
переробка, купівля і продаж брухту та відходів кольорових та чорних металів.
3.2.12. Професійна оціночна діяльність, в тому числі практична діяльність з оцінки майна
та майнових прав. Професійна оціночна консультаційна діяльність та
рецензування звіту про
оціночну діяльність
3.2.13. Проведення землевпорядних та земле оціночних робіт.
3.2.14.Розробка та реалізація власних інвестиційних проектів у різних галузях
економіки. Фінансування
інвестиційних та комерційних проектів за рахунок
власних та
залучених коштів.
3.2.15.Надання консультацій з приводу організації та ведення бізнесу, в тому числі з
питань фінансового, контрольно-аналітичного, методичного та координаційного
забезпечення
підприємницької діяльності.
3.2.16.Розробка бізнес-планів, техніко-економічних обґрунтувань різних проектів,
прогнозування розвитку виробничого та невиробничого потенціалів підприємства.
3.2.17.Розробка інформації і пропозицій для різних суб'єктів діяльності з технічних,
технологічних, організаційних, економічних, кадрових та інших питань.
3.2.18.Організація та проведення маркетингових досліджень.
3.2.19.Інші консультаційні та інформаційно-посередницькі послуги.
3.2.20.Юридична практика. Надання консультацій та роз'яснень з юридичних питань,
усних і письмових довідок із законодавства.
3.2.21.Складання заяв, скарг та інших документів правового характеру; а також
здійснення представництва інтересів громадян, установ, підприємств і організацій
за їх
дорученням у суді, господарському суді та інших державних органах у
кримінальних,
цивільних, господарських справах і справах про адміністративні
правопорушення.
3.2.22.Здійснення економіко - правового обслуговування установ, підприємств і
організацій.
3.2.23. Здійснення економіко - правового обслуговування зовнішньоекономічної
діяльності фізичних та юридичних осіб.
3.2.24.Організація та проведення науково-дослідних робіт, розробка та опрацювання
навчально-інформаційних матеріалів стосовно управління, маркетингу, сучасних
технологій та
інших видів діяльності.
3.2.25.Здійснення рекламної діяльності, надання послуг по проведенню виставок,
ярмарок, фестивалів, аукціонів, лотерей, конкурсів, презентацій.
3.2.26. Редакційна, перекладацька, видавничо-поліграфічна діяльність, виробництво та
реалізація аудіо -, відео -, фото -, кінопродукції, створення відеосалонів і
телестанцій.
3.2.27.Проведення біржових, брокерських, дилерських, консигнаційних та інших
операцій в особистих інтересах та інтересах третіх осіб.
3.2.28.Надання торгівельно-посередницьких, інформаційно-посередницьких
та
наукових послуг.

3.2.29..Операції ( купівля - продаж, обмін) з нерухомістю та інвестиційна діяльність.
3.2.30.Видобування дорогоцінних металів і дорогоцінних каменів, виготовлення та
реалізація виробів з їх використанням
3.2.31..Внутрішні та міжнародні перевезення пасажирів та вантажів автомобільним
транспортом. Надання послуг по перед рейсовому медичному огляду водіїв.
3.2.32. Діяльність, пов'язана з реалізацією транспортних засобів, що підлягають
реєстрації та обліку в органах внутрішніх справ.
3.2.33.Виробництво та сервісне обслуговування систем і засобів, виконання робіт,
надання послуг, що забезпечують технічний захист інформації.
3.2.34.Організація іноземного, внутрішнього, зарубіжного туризму екскурсійна
діяльність.
3.2.35. Організація, будівництво, створення обслуговування та експлуатація готельних
комплексів, зон відпочинку, об'єктів санаторно-курортного призначення.
3.2.36.Виробництво і реалізація медикаментів, хімічних речовин та інших лікарських
засобів. Заготівля та переробка лікарських рослин. Виробництво та реалізація
ветеринарних
медикаментів та препаратів.
3.2.37.Створення та утримання штемпельно-граверних майстерень. Виготовлення
печаток, штампів.
3.2.38.Діяльність, пов'язана з наданням послуг для здобуття загальної середньої та
професійної освіти, підготовкою спеціалістів різних рівнів кваліфікації. Надання
послуг,
пов'язаних із профорієнтацією населення, посередництво у працевлаштуванні на роботу, в
тому
числі за кордоном.
3.2.39.Постачання, переробка, виробництво та реалізація, гуртова та роздрібна торгівля
нафтопродуктами, паливно-мастильними матеріалами.
3.2.40.Посередницька діяльність митного брокера та митного перевізника.
3.2.41.Послуги по веденню бухгалтерського і податкового обліку (складання і подання у
встановлені строки фінансової та податкової звітності замовника, забезпечення
процесу
виявлення, вимірювання, реєстрації, накопичення, узагальнення, зберігання та
передачі
інформації про діяльність підприємства зовнішнім та внутрішнім користувачам для
прийняття
рішень, організація та ведення контролю за відображенням на рахунках бухгалтерського
обліку
всіх господарських операцій, участь в оформленні матеріалів, пов'язаних з
нестачею та
відшкодуванням втрат від нестачі, крадіжки і псування активів підприємства);
3.2.42.Надання послуг Інтернет юридичним і фізичним особам; навчання комп'ютерній
грамотності та інформаційним технологіям; впровадження сучасних інформаційних
технологій
і науково-технічних досягнень;
3.2.43.Благодійницька діяльність.
3.2.44.Створення та експлуатація пунктів обміну валюти.
3.2.45.Ритуальні послуги, виробництво та реалізація відповідної продукції (труни, вінки,
тощо). Виготовлення надмогильних пам'ятників.
3.2.46.Продаж ліцензованого програмного забезпечення.
3.2.47.Надання послуг по копіюванню, зберіганню документів тощо.
3.2.48.Виготовлення та реалізація одягу, взуття, текстильних та швейних виробів.
3.2.49.Виготовлення та реалізація меблів, виробів з деревини, пластмас, поліетилену,
предметів прикладного та ужиткового мистецтва, сувенірів, товарів народних
промислів і
художніх виробів. Промисловий та побутовий дизайн.
3.2.50.Бджолярство, купівля та продаж меду.
3.2.51.Вирощування хутрових тварин, реалізація хутра, пошиття хутрових виробів.
3.2.52.Виготовлення та реалізація спортінвентарю.
3.2.53.Організація телебачення та радіомовлення.
3.2.54.Виробництво та реалізація харчових продуктів.
3.2.55.Створення та експлуатація автостоянок.
3.2.56.Надання та отримання в оренду, лізинг, довірче управління майна.

3.2.57
Створення громадських організацій, асоціацій, клубів, газет, журналів,
фондів,
бюро.
3.2.58. Лісозаготівля, переробка деревини, виробництво пиломатеріалів, збір живиці,
природних смол.
3.2.59. Виробництво та реалізація полімерних труб,
деталей з термопластів,
комплектуючих ті іншої полімерної продукції
3.2.60. Послуги по охороні громадян, майна фізичних та юридичних осіб.
3.3. Перелік видів діяльності товариства по КВЕД:
1.
Біржові операції з фондовими цінностями
2.
Благодійна діяльність
3.
Брошурувально-палітурна та оздоблювальна діяльність
4.
Будівництво будівель
5.
Будівництво водних споруд
6.
Будівництво доріг, аеродромів та улаштування поверхні спортивних споруд
7.
Будівництво інших споруд
8.
Будівництво магістральних трубопроводів, ліній зв'язку та енергопостачання
9.
Будівництво місцевих трубопроводів, ліній зв'язку та енергопостачання
10.
Будівництво мостів, шляхових естакад, тунелів та метрополітену
11.
Будівництво підприємств енергетики, добувної та обробної промисловості
12.
Будування та ремонт спортивно-прогулянкових суден
13.
Будування та ремонт суден
14.
Ветеринарна діяльність
15.
Виготовлення друкованих форм
16.
Виготовлення інших готових металевих виробів
17.
Виготовлення каркасних конструкцій і покрівель
18.
Видання газет
19.
Видання звукозаписів
20.
Видання книг
21.
Виробництва підіймально-транспортного устаткування
22.
Виробництво абразивних виробів
23.
Виробництво автомобілів
24.
Виробництво автомобільних кузовів, причепів та напівпричепів
25.
Виробництво алюмінію
26.
Виробництво апаратури для приймання, запису та відтворення звуку і зображення
27.
Виробництво бавовняних тканин
28.
Виробництво барвників та пігментів
29.
Виробництво бочок та аналогічних металевих ємностей
30.
Виробництво будівельних виробів з пластмас
31.
Виробництво будівельних металевих виробів
32.
Виробництво будівельних металевих конструкцій
33.
Виробництво велосипедів
34.
Виробництво верстатів для оброблення металу
35.
Виробництво верхнього одягу
36.
Виробництво вибухових речовин
37.
Виробництво виноградних вин
38.
Виробництво виробів з азбестоцементу та волокнистого цементу
39.
Виробництво виробів з бетону для будівництва
40.
Виробництво виробів з гіпсу для будівництва
41.
Виробництво виробів з дроту
42.
Виробництво виробів з корка, соломки та матеріалів для плетіння
43.
Виробництво вовняних тканин з волокон камвольного прядіння
44.
Виробництво вовняних тканин з волокон кардного прядіння
45.
Виробництво вогнетривких керамічних виробів
46.
Виробництво вузлів, деталей та приладдя для автомобілів та їх двигунів
47.
Виробництво газу
48.
Виробництво галантерейних та дорожніх виробів зі шкіри та інших матеріалів
49.
Виробництво гіпсових сумішей
50.
Виробництво господарських та декоративних керамічних виробів
51.
Виробництво гальванічних елементів (електричних акумуляторів та первинних
елементів)
52.
Виробництво годинників
53.
Виробництво готових для використання бетонних сумішей
54.
Виробництво готових кормів для домашніх тварин

55.
Виробництво готових кормів для тварин, що утримуються на фермах
56.
Виробництво готових текстильних виробів, крім одягу
57.
Виробництво гофрованого картону, паперової та картонної тари
58.
Виробництво ґумових шин, покришок та камер
59.
Виробництво ґумових шин, покришок та камер
60.
Виробництво двигунів та турбін
61.
Виробництво дерев'яних будівельних конструкцій та столярних виробів
62.
Виробництво дерев'яної тари
63.
Виробництво дистильованих алкогольних напоїв
64.
Виробництво добрив та азотних сполук
65.
Виробництво дорогоцінних металів
66.
Виробництво електричних ламп та освітлювального устаткування
67.
Виробництво електричних побутових приладів
68.
Виробництво електричного устаткування для двигунів і транспортних засобів
69.
Виробництво електрод та радіо компонентів
70.
Виробництво електродвигунів, генераторів і трансформаторів
71.
Виробництво електроенергії
72.
Виробництво електронних носіїв даних
73.
Виробництво електронно-обчислювальних машин та іншого устаткування для
оброблення інформації
74.
Виробництво електророзподільної та контрольної апаратури
75.
Виробництво етилового спирту із зароджуваних продуктів
76.
Виробництво ефірних олій
77.
Виробництво ємностей зі скла
78.
Виробництво залізничного рухомого складу
79.
Виробництво замків
80. Виробництво зброї та боєприпасів
81. Виробництво ігор та іграшок
82. Виробництво ізольованого проводу та кабелю
83. Виробництво інвалідних колясок
84. Виробництво інструментів
85. Виробництво інших верстатів
86. Виробництво інших виробів з бетону, гіпсу та цементу
87. Виробництво інших виробів з деревини
88. Виробництво інших виробів з паперу та картону
89. Виробництво інших ґумових виробів
90. Виробництво інших керамічних виробів не для будівництва, н. в. і. г.
91. Виробництво інших кольорових металів
92. Виробництво інших машин та устаткування для сільського та лісового господарства
93. Виробництво інших машин та устаткування загального призначення
94. Виробництво інших меблів
95. Виробництво інших напоїв із зароджуваних продуктів
96. Виробництво інших текстильних тканин
97. Виробництво інших технічних керамічних виробів
98. Виробництво інших транспортних засобів, н. в. і. г.
99. Виробництво іншого електричного устаткування, н. в. і. г.
100.
Виробництво іншого одягу та аксесуарів
101.
Виробництво іншої основної неорганічної хімічної продукції
102.
Виробництво іншої основної органічної хімічної продукції
103.
Виробництво іншої продукції, н. в. і. г.
104.
Виробництво іншої хімічної продукції для промислових цілей
105.
Виробництво какао, шоколаду та цукристих кондитерських виробів
106.
Виробництво канатів, мотузок, шпагату та сіток
107.
Виробництво керамічних електроізоляторів та ізоляційної арматури
108.
Виробництво керамічних плиток та плит
109.
Виробництво керамічних санітарно-технічних виробів
110.
Виробництво килимів та килимових виробів
111.
Виробництво клею та желатину
112.
Виробництво коксу
113.
Контрольно вимірювальних приладів
114.
Виробництво кранів і клапанів
115.
Виробництво кріпильних засобів
116.
Виробництво кріпильних засобів, ланцюгів і пружин
117.
Виробництво крохмалю та крохмальних продуктів

118.
Виробництво кухонних меблів
119.
Виробництво лаків та фарб
120.
Виробництво листового скла
121.
Виробництво літальних апаратів, включаючи космічні
122.
Виробництво макаронних виробів
123.
Виробництво маргарину та аналогічних харчових жирів
124.
Виробництво матраців
125.
Виробництво машин та устаткування для виготовлення текстильних, швейних,
хутряних та шкіряних виробів
126.
Виробництво машин та устаткування для виробництва паперу та картону
127.
Виробництво машин та устаткування для добувної промисловості й будівництва
128.
Виробництво машин та устаткування для металургії
129.
Виробництво меблів для офісів та підприємств торгівлі
130.
Виробництво меблів для сидіння
131.
Виробництво медичної техніки, включаючи хірургічне устаткування, та
ортопедичних пристосована
132.
Виробництво металевих резервуарів, цистерн та контейнерів
133.
Виробництво мила та миючих засобів, засобів для чищення та полірування
134.
Виробництво міді
135.
Виробництво мінеральних вод та інших безалкогольних напоїв
136.
Виробництво мітел та щіток
137.
Виробництво монет та медалей
138.
Виробництво морозива
139.
Виробництво мотоциклів
140.
Виробництво музичних інструментів
141.
Виробництво м'яса свійської птиці та кролів
142.
Виробництво м'ясних продуктів
143.
Виробництво насосів, компресорів та гідравлічних систем
144.
Виробництво неелектричних побутових приладів
145.
Виробництво нерафінованих олії та жирів
146.
Виробництво нетканих текстильних матеріалів та виробів з них
147.
Виробництво ножових виробів
148.
Виробництво одягу зі шкіри
149.
Виробництво оптичних приладів та фотографічного устаткування
150.
Виробництво основних фармацевтичних продуктів
151.
Виробництво офісного устаткування
152.
Виробництво пакована з легких металів
153.
Виробництво паперових виробів господарсько-побутового та санітарногігієнічного призначення
154.
Виробництво паперової маси
155.
Виробництво паперу та картону
156.
Виробництво парових котлів
157.
Виробництво парфумерних та косметичних засобів
158.
Виробництво передавальної апаратури
159.
Виробництво печей та пічних пальників
160.
Виробництво пива
161.
Виробництво підшипників, зубчастих передач, елементів механічних передач та
приводів
162.
Виробництво пластмас у первинних формах
163.
Виробництво плит, штаби, труб та профілів з пластмас
164.
Виробництво портативних електромеханічних та пневматичних ручних
інструментів
165.
Виробництво продуктів борошномельно-круп'яної промисловості
166.
Виробництво продуктів дитячого харчування та дієтичних продуктів
167.
Виробництво продуктів нафтоперероблення
168.
Виробництво промислових газів
169.
Виробництво промислового холодильного та вентиляційного устаткування
170.
Виробництво прянощів та приправ
171.
Виробництво радіаторів та котлів центрального опалення
172.
Виробництво рафінованих олії та жирів
173.
Виробництво рибних продуктів
174.
Виробництво робочого одягу
175.
Виробництво свинцю, цинку та олова
176.
Виробництво сидру та інших плодово-ягідних вин

177.
Виробництво синтетичного каучуку
178.
Виробництво скловолокна
179.
Виробництво спіднього одягу
180.
Виробництво спортивних товарів
181.
Виробництво сухарів, печива, пирогів і тістечок тривалого зберігання
182.
Виробництво та оброблення інших скляних виробів
183.
Виробництво тари з пластмас
184.
Виробництво текстильних виробів, не віднесених до інших групувань
185.
Виробництво тракторів для сільського та лісового господарства
186.
Виробництво трикотажних панчішно-шкарпеткових виробів
187.
Виробництво трикотажних пуловерів, кардиганів та аналогічних виробів
188.
Виробництво труб та фітингів для труб з чавуну
189.
Виробництво труб та фітингів для труб зі сталі
190.
Виробництво тютюнових виробів
191.
Виробництво фанери, плит та панелей, шпону
192.
Виробництво фармацевтичних препаратів і матеріалів
193.
Виробництво фільмів
194.
Виробництво фотоматеріалів
195.
Виробництво фруктових та овочевих соків
196.
Виробництво харчових продуктів, не віднесених до інших групувань
197.
Виробництво хліба та хлібобулочних виробів
198.
Виробництво хутра та виробів з хутра
199.
Виробництво цегли, черепиці та інших будівельних виробів з випаленої глини
200.
Виробництво цементу
201.
Виробництво цукру
202.
Виробництво чавуну, сталі та феросплавів
203.
Виробництво чаю та кави
204.
Виробництво швацьких ниток
205.
Виробництво шкіри
206.
Виробництво шовкових тканин
207.
Виробництво шпалер
208.
Виробництво штучних та синтетичних волокон
209.
Виробництво ювелірних виробів
210.
Виробництво ядерних матеріалів
211.
Вирощування зернових та технічних культур
212.
Вирощування фруктів, ягід, горіхів, культур для виробництва напоїв і прянощів
213.
Відновлення протектора ґумових шин та покришок
214.
Водопровідні, каналізаційні та протипожежні роботи
215.
Демонстрація кінофільмів
216.
Діяльність архівів
217.
Діяльність барів
218.
Діяльність автомобільного вантажного транспорту
219.
Діяльність автомобільного регулярного транспорту
220.
Діяльність агентств нерухомості
221.
Діяльність бібліотек
222.
Діяльність ботанічних садів, зоопарків та заповідників
223.
Діяльність вантажного залізничного транспорту
224.
Діяльність вантажного річкового транспорту
225.
Діяльність готелів
226.
Діяльність громадських організацій, н. в. і. г.
227.
Діяльність домашніх господарств як виробників послуг для власного споживання
228.
Діяльність домашніх господарств як виробників товарів для власного
споживання
229.
Діяльність домашніх господарств як роботодавців для домашньої прислуги
230.
Діяльність екстериторіальних організацій
231.
Діяльність з організації азартних ігор
232.
Діяльність з пожежної охорони
233.
Діяльність зв'язку
234.
Діяльність інформаційних агентств
235.
Діяльність їдалень
236.
Діяльність кафе
237.
Діяльність концертних та театральних залів
238.
Діяльність космічного транспорту
239.
Діяльність лікарняних закладів

240.
Діяльність морського вантажного транспорту
241.
Діяльність морського пасажирського транспорту
242.
Діяльність музеїв та охорона історичних місць і будівель
243.
Діяльність національної пошти
244.
Діяльність нерегулярного пасажирського транспорту
245.
Діяльність організацій промисловців та підприємців
246.
Діяльність пасажирського залізничного транспорту
247.
Діяльність по забезпеченню фізичного комфорту
248.
Діяльність політичних організацій
249.
Діяльність професійних організацій
250.
Діяльність професійних спілок
251.
Діяльність рейсового пасажирського річкового транспорту
252.
Діяльність ресторанів
253.
Діяльність санаторно-курортних закладів
254.
Діяльність спортивних об'єктів
255.
Діяльність таксі
256.
Діяльність телефонних центрів
257.
Діяльність у сфері бухгалтерського обліку та аудиту
258.
Діяльність у сфері геодезії, гідрографії та гідрометеорології
259.
Діяльність у сфері геології та геологорозвідування
260.
Діяльність у сфері інжинірингу
261.
Діяльність у сфері обов'язкового соціального страхування
262.
Діяльність у сфері оборони
263.
Діяльність у сфері радіомовлення та телебачення
264.
Діяльність у сфері статистики та соціології
265.
Діяльність у сфері фотографії
266.
Діяльність у сфері юстиції та правосуддя
267.
Діяльність центрального банку
268.
Діяльність щодо безпеки населення в надзвичайних ситуаціях
269.
Діяльність ярмарок та атракціонів
270.
Діяльність, пов'язана з банками даних
271.
Добування бітумінозних сланців та пісковику
272.
Добування вапняку, гіпсу та крейди
273.
Добування глини та каоліну
274.
Добування глинистого сланцю
275.
Добування декоративного та будівельного каменю
276.
Добування залізних руд
277.
Добування мінеральної сировини для хімічної промисловості та виробництва
добрив
278.
Добування піску та гравію
279.
Добування природного газу
280.
Добування руд кольорових металів
281.
Добування та агломерація торфу
282.
Добування та виробництво солі
283.
Добування та збагачення кам'яного вугілля
284.
Добування уранової та торієвої руд
285.
Допоміжна діяльність у сфері державного управління
286.
Допоміжна діяльність у сфері страхування та пенсійного забезпечення
287.
Дослідження і розробки в галузі гуманітарних наук
288.
Дослідження і розробки в галузі природничих наук
289.
Дослідження і розробки в галузі суспільних наук
290.
Дослідження і розробки в галузі технічних наук
291.
Дослідження кон'юнктури ринку та виявлення суспільної думки
292.
Дошкільна освіта
293.
Електромонтажні роботи
294.
Загальна середня освіта
295.
Загальні механічні операції
296.
Збирання і оброблення стічних вод
297.
Збирання та знищення інших відходів
298.
Збирання, очищення та розподілення води
299.
Здавання в оренду власного нерухомого майна
300.
Змішане сільське господарство
301.
Ізоляційні роботи
302.
Інша видовищно-розважальна діяльність

303.
Інша діяльність у сфері інформатизації
304.
Інша діяльність у сфері охорони здоров'я людини
305.
Інша діяльність у сфері спорту
306.
Інша допоміжна діяльність у сфері фінансового посередництва
307.
Інша поліграфічна діяльність
308.
Інше грошове посередництво
309.
Інше фінансове посередництво
310.
Інші види видавничої діяльності
311.
Інші види діяльності у сфері розроблення програмного забезпечення
312.
Інші види оптової торгівлі
313.
Інші види рекреаційної діяльності
314.
Інші галузі добувної промисловості, не віднесені до інших групувань
315.
Інші монтажні роботи
316.
Інші послуги у сфері страхування
317.
Інші роботи з завершення будівництва
318.
Інші спеціалізовані будівельні роботи
319.
Камвольне прядіння вовняних волокон
320.
Кардне прядіння вовняних волокон
321.
Консультування з питань комерційної діяльності та управління
322.
Консультування з питань інформатизації
323.
Кування, пресування, штампування, профілювання; порошкова металургія
324.
Купівля та продаж власного нерухомого майна
325.
Кур'єрська діяльність
326.
Лиття інших кольорових металів
327.
Лиття легких кольорових металів
328.
Лиття сталі
329.
Лісівництво та лісозаготівлі
330.
Лісопильне та стругальне виробництво; просочування деревини
331.
Медична практика
332.
Мисливство
333.
Міжнародна діяльність
334.
Монтаж електродвигунів, генераторів і трансформаторів
335.
Монтаж двигунів та турбін
336.
Монтаж електророзподільної та контрольної апаратури
337.
Монтаж і установлення апаратури для приймання, запису та відтворення звуку
і зображення
338.
Монтаж і установлення електронно-обчислювальних машин та іншого
устатковання для оброблення інформації
339.
Монтаж інших машин та устаткування загального призначення
340.
Монтаж іншого електричного устаткування, н. в. і. г.
341.
Монтаж машин та устаткування для добувної промисловості й будівництва
342.
Монтаж машин та устаткування для металургії
343.
Монтаж машин та устаткування для перероблення сільгосппродуктів
344.
Монтаж машин та устаткування спеціального призначення, н. в. і. г.
345.
Монтаж медичної техніки, включаючи хірургічне устаткування, та ортопедичних
пристосована
346.
Монтаж металевих конструкцій
347.
Монтаж насосів, компресорів та гідравлічних систем
348.
Монтаж передавальної апаратури
349.
Монтаж систем опалення, вентиляції та кондиціонування повітря
350.
Монтаж та встановлення збірних конструкцій
351.
Монтаж та установлення контрольно-вимірювальних приладів
352.
Монтаж та установлення офісного устаткування
353.
Надання інших комерційних послуг
354.
Надання інших індивідуальних послуг
355.
Надання інших місць для тимчасового проживання, н. в. і. г.
356.
Надання інших послуг у поліграфічній діяльності
357.
Надання місць кемпінгами
358.
Надання місць молодіжними і гірськими туристичними базами
359.
Надання послуг перукарнями та салонами краси
360.
Надання послуг у лісовому господарстві
361.
Надання послуг у рослинництві; облаштування ландшафту
362.
Надання послуг у тваринництві
363.
Надання секретарських послуг та послуг з перекладу

364.
Надання соціальної допомоги без забезпечення проживання
365.
Недержавне пенсійне забезпечення
366.
Нотаріальна та інша юридична діяльність
367.
Оброблення даних
368.
Оброблення декоративного та будівельного каменю
369.
Оброблення металевих відходів та брухту
370.
Оброблення неметалевих відходів та брухту
371.
Оброблення та нанесення покриттів на метали
372.
Овочівництво, декоративне садівництво та вирощування продукції розсадників
373.
Одержання продукції лісового господарства
374.
Оздоблення тканин та текстильних виробів
375.
Оптова торгівля автомобілями
376.
Оптова торгівля автомобільними деталями та приладдям
377.
Оптова торгівля будівельними матеріалами
378.
Оптова торгівля верстатами
379.
Оптова торгівля взуттям
380.
Оптова торгівля відходами та брухтом
381.
Оптова торгівля деревиною
382.
Оптова торгівля електронними компонентами та устаткуванням
383.
Оптова торгівля електропобутовими приладами
384.
Оптова торгівля живими тваринами
385.
Оптова торгівля залізними виробами, водопровідним та опалювальним
устаткуванням
386.
Оптова торгівля золотом та іншими дорогоцінними металами
387.
Оптова торгівля іншими машинами та устаткуванням
388.
Оптова торгівля іншими непродовольчими товарами споживчого призначення,
н. в. і. г.
389.
Оптова торгівля іншими продуктами харчування
390.
Оптова торгівля іншими проміжними продуктами
391.
Оптова торгівля кавою, чаєм, какао та прянощами
392.
Оптова торгівля квітами та іншими рослинами
393.
Оптова торгівля комп'ютерами, периферійними пристроями та програмним
забезпеченням
394.
Оптова торгівля машинами та устаткуванням для добувної промисловості та
будівництва
395.
Оптова торгівля машинами та устаткуванням для текстильного, швейного та
трикотажного виробництва
396.
Оптова торгівля меблями, покриттям для підлоги та неелектричними побутовими
приладами
397.
Оптова торгівля молочними продуктами, яйцями, олією, тваринним маслом та
жирами
398.
Оптова торгівля мотоциклами
399.
Оптова торгівля м'ясом та м'ясопродуктами
400.
Оптова торгівля напоями
401.
Оптова торгівля необробленим тютюном
402.
Оптова торгівля одягом
403.
Оптова торгівля офісною технікою та устаткуванням
404.
Оптова торгівля паливом
405.
Оптова торгівля папером, картоном, книгами, журналами та канцелярським
приладдям
406.
Оптова торгівля парфумерними та косметичними товарами
407.
Оптова торгівля посудом, виробами зі скла, фарфору та кераміки, шпалерами
та засобами для чищення
408.
Оптова торгівля радіотелевізійною апаратурою та засобами звуко- та відеозапису
409.
Оптова торгівля рудами заліза та кольорових металів
410.
Оптова торгівля санітарно-технічним обладнанням
411.
Оптова торгівля сільськогосподарською технікою
412.
Оптова торгівля текстильними товарами
413.
Оптова торгівля тютюновими виробами
414.
Оптова торгівля фармацевтичними товарами
415.
Оптова торгівля фруктами та овочами
416.
Оптова торгівля хімічними продуктами
417.
Оптова торгівля хутряними виробами та доповненням до одягу
418.
Оптова торгівля цукром, шоколадними та кондитерськими виробами

419.
Оптова торгівля чорними та кольоровими металами в первинних формах та
напівфабрикатами з них
420.
Оптова торгівля шкурами та шкірою
421.
Організація будівництва об'єктів нерухомості для продажу чи здавання в оренду
422.
Організація перевезення вантажів
423.
Організація поховань та надання пов'язаних з ними послуг
424.
Оренда автомобілів
425.
Оренда будівельних машин та устаткування
426.
Оренда будівельної техніки з оператором
427.
Оренда водних транспортних засобів та устатковання
428.
Оренда інших машин та устаткування
429.
Оренда інших наземних транспортних засобів та устаткування
430.
Оренда офісних машин та устаткування, включаючи обчислювальну техніку
431.
Оренда повітряних транспортних засобів та устаткування
432.
Оренда сільськогосподарських машин та устаткування
433.
Освіта дорослих та інші види освіти
434.
Охорона материнства та дитинства
435.
Пакування
436.
Передача електроенергії
437.
Перероблення молока та виробництво сиру
438.
Перероблення та консервування картоплі
439.
Перероблення та консервування овочів та фруктів, не віднесене до інших
групувань
440.
Підбір та забезпечення персоналом
441.
Підготовка та прядіння інших текстильних волокон
442.
Позашкільна освіта
443.
Покриття підлог та облицювання стін
444.
Посередництво в спеціалізованій торгівлі іншими товарами
445.
Посередництво в торгівлі автомобілями
446.
Посередництво в торгівлі автомобільними деталями та приладдям
447.
Посередництво в торгівлі деревиною та будівельними матеріалами
448.
Посередництво в торгівлі машинами, промисловим устаткуванням, суднами та
літаками
449.
Посередництво в торгівлі мотоциклами
450.
Посередництво в торгівлі меблями, побутовими товарами, залізними та іншими
металевими виробами
451.
Посередництво в торгівлі паливом, рудами, металами та хімічними речовинами
452.
Посередництво в торгівлі продуктами харчування, напоями та тютюновими
виробами
453.
Посередництво в торгівлі сільськогосподарською сировиною, живими
тваринами, текстильною сировиною та напівфабрикатами
454.
Посередництво в торгівлі текстильними виробами, одягом, взуттям та
шкіряними виробами
455.
Посередництво в торгівлі товарами широкого асортименту
456.
Послуги з організації подорожувань
457.
Послуги з постачання готової їжі
458.
Постачання пари та гарячої води
459.
Початкова освіта
460.
Прання, оброблення білизни та інших текстильних виробів
461.
Прибирання виробничих та житлових приміщень, устаткування та
транспортних засобів
462.
Прибирання сміття, боротьба з забрудненням та подібні види діяльності
463.
Проведення розслідувань та забезпечення безпеки
464.
Проектування та монтаж систем керування технологічними процесами
465.
Прокат побутових виробів та предметів особистого вжитку
466.
Професійно-технічна освіта
467.
Прядіння бавовняних волокон
468.
Прядіння лляних волокон
469.
Прядіння натуральних шовкових, штучних та синтетичних волокон
470.
Регулювання та сприяння ефективному веденню економічної діяльності
471.
Рекламна діяльність
472.
Ремонт виробів зі шкіри та інших матеріалів
473.
Ремонт годинників
474.
Ремонт і перероблення одягу

475.
Ремонт і технічне обслуговування медичної техніки, включаючи хірургічне
устаткування, та ортопедичних пристосована
476.
Ремонт і технічне обслуговування апаратури для приймання, запису та
відтворення звуку і зображення
477.
Ремонт і технічне обслуговування двигунів та турбін
478.
Ремонт і технічне обслуговування електронно-обчислювальної техніки
479.
Ремонт і технічне обслуговування електророзподільної та контрольної апаратури
480.
Ремонт і технічне обслуговування залізничного рухомого складу
481.
Ремонт і технічне обслуговування інших машин та устаткування загального
призначення
482.
Ремонт і технічне обслуговування машин та устаткування для добувної
промисловості й будівництва
483.
Ремонт і технічне обслуговування машин та устаткування для металургії
484.
Ремонт і технічне обслуговування машин та устаткування для перероблення
сільгосппродуктів
485.
Ремонт і технічне обслуговування машин та устаткування спеціального
призначення, н. в. і. г.
486.
Ремонт і технічне обслуговування насосів, компресорів та гідравлічних систем
487.
Ремонт і технічне обслуговування офісної техніки
488.
Ремонт інших побутових виробів та предметів особистого вжитку
489.
Ремонт інших побутових електричних товарів
490.
Ремонт радіотелевізійної аудіо та відеоапаратури
491.
Ремонт та технічне обслуговування електродвигунів, генераторів і
трансформаторів
492.
Ремонт та технічне обслуговування іншого електричного устаткування, н. в. і. г.
493.
Ремонт та технічне обслуговування контрольно-вимірювальних приладів
494.
Ремонт та технічне обслуговування передавальної апаратури
495.
Ремонт ювелірних виробів
496.
Ремонт, обслуговування та установлення музичних інструментів
497.
Ремонт, технічне обслуговування і монтаж інших машин та устаткування для
сільського та лісового господарства
498.
Ремонт, технічне обслуговування і монтаж машин та устаткування для
виготовлення текстильних, швейних, хутряних та шкіряних виробів
499.
Ремонт, технічне обслуговування і монтаж машин та устаткування для
виробництва паперу та картону
500.
Ремонт, технічне обслуговування та монтаж верстатів
501.
Ремонт, технічне обслуговування та монтаж підіймально-транспортного
устаткування
502.
Реставраційна діяльність
503.
Рибальство; надання послуг у рибальстві
504.
Рибництво; надання послуг у рибництві
505.
Розбирання та знесення будівель; земляні роботи
506.
Розведення великої рогатої худоби
507.
Розведення інших тварин
508.
Розведення овець, кіз, коней
509.
Розвідувальне буріння
510.
Роздрібна торгівля автомобілями
511.
Роздрібна торгівля автомобільними деталями та приладдям
512.
Роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах без переваги продовольчого
асортименту
513.
Роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах з перевагою продовольчого
асортименту
514.
Роздрібна торгівля взуттям та шкіряними виробами
515.
Роздрібна торгівля годинниками та ювелірними виробами
516.
Роздрібна торгівля з лотків та на ринках
517.
Роздрібна торгівля залізними виробами, фарбами та склом
518.
Роздрібна торгівля іншими непродовольчими товарами, н. в. і. г.
519.
Роздрібна торгівля іншими продовольчими товарами
520.
Роздрібна торгівля іншими товарами для дому
521.
Роздрібна торгівля книгами, газетами та канцелярськими товарами
522.
Роздрібна торгівля косметичними та парфумерними товарами
523.
Роздрібна торгівля меблями
524.
Роздрібна торгівля медичними та ортопедичними товарами
525.
Роздрібна торгівля молоком, молочними продуктами та яйцями

526.
Роздрібна торгівля мотоциклами
527.
Роздрібна торгівля м'ясом та м'ясними продуктами
528.
Роздрібна торгівля одягом
529.
Роздрібна торгівля офісним та комп'ютерним устаткуванням
530.
Роздрібна торгівля пальним
531.
Роздрібна торгівля побутовими електротоварами, радіол та телеапаратурою
532.
Роздрібна торгівля поза магазинами, н. в. і. г.
533.
Роздрібна торгівля рибою та морепродуктами
534.
Роздрібна торгівля текстильними та галантерейними товарами
535.
Роздрібна торгівля тютюновими виробами
536.
Роздрібна торгівля у спеціалізованих магазинах іншими непродовольчими
товарами
537.
Роздрібна торгівля уживаними товарами в магазинах
538.
Роздрібна торгівля фармацевтичними товарами
539.
Роздрібна торгівля фотографічним, оптичним та точним устаткуванням
540.
Роздрібна торгівля фруктами та овочами, включаючи картоплю
541.
Роздрібна торгівля хлібом, хлібобулочними та кондитерськими виробами
542.
Роздрібна торгівля, яка здійснюється фірмами посилкової торгівлі
543.
Розповсюдження фільмів
544.
Розподілення та постачання газу
545.
Розподілення та постачання електроенергії
546.
Розроблення стандартного програмного забезпечення
547.
Складське господарство
548.
Столярні та теслярські роботи
549.
Стоматологічна практика
550.
Страхування життя та накопичення
551.
Театральна та інша мистецька діяльність
552.
Технічне обслуговування та ремонт автомобілів
553.
Технічне обслуговування та ремонт мотоциклів
554.
Технічні випробування та дослідження
555.
Тиражування відеозаписів
556.
Тиражування звукозаписів
557.
Тиражування програмного забезпечення
558.
Транспортного оброблення вантажів
559.
Транспортування газу трубопроводами
560.
Транспортування іншої продукції трубопроводами
561.
Транспортування сирої нафти та нафтопродуктів трубопроводами
562.
Управління в соціальній сфері
563.
Управління загального характеру на державному рівні
564.
Управління на рівні державної автономії
565.
Управління нерухомим майном
566.
Управління підприємствами
567.
Управління у сферах фінансової та податкової діяльності
568.
Управління фінансовими ринками
569.
Фінансовий лізинг
570.
Формування та оброблення листового скла
571.
Функціонування інфраструктури авіаційного транспорту
572.
Функціонування інфраструктури автомобільного та міського транспорту
573.
Функціонування інфраструктури водного транспорту
574.
Функціонування інфраструктури залізничного транспорту
575.
Холодне волочіння
576.
Холодне штампування та гнуття
577.
Холодний прокат штаби
578.
Холодний прокат штаби
579.
Чищення та фарбування текстильних та хутряних виробів
580.
Школи підготування водіїв транспортних засобів
581.
Штукатурні роботи
3.4. Товариство може здійснювати і будь-які інші види діяльності, не заборонені чинним
законодавством України, не суперечать нормам міжнародного права .
3.5. Дозволи та ліцензії. У всiх випадках, коли законодавством передбачена необхiднiсть
отримання дозволів або лiцензiй для заняття тим чи iншим видом дiяльностi Підприємство
розпочинає таку дiяльнiсть тiльки пiсля отримання необхiдних дозволiв або лiцензiй.

7. ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ
7.1. Здійснення зовнішньоекономічної діяльності. Підприємство самостійно здійснює
зовнішньоекономічну діяльність у порядку, встановленому чинним законодавством України,
відповідно до напрямків та цілей, встановлених цим Статутом.
7.2. Підприємство як суб'єкт зовнішньоекономічних відносин:
7.2.1. Самостійно або при посередництві інших зовнішньоекономічних організацій здійснює
операції по експорту та імпорту товарів, робіт, послуг та продукції.
7.2.2. Самостійно укладає всі види зовнішньоекономічних угод, створює спільні підприємства
за участю іноземних юридичних та фізичних осіб на території України та за її межами;
7.2.3. Підприємство має право на одержання валютних кредитів з додержанням вимог
нормативного регулювання такого кредитування.
7.2.4. Підприємство має право відкривати за межами України свої представництва та
виробничо-комерційні підрозділи, брати участь у заснуванні спільних (з іноземними
інвестиціями) підприємств як на території України, так і за її межами, з додержанням
законодавства України про інвестиційну діяльність.
Предметом діяльності Товариства є:
7.2.5.. Будівництво та ремонт індивідуального житла, об'єктів культурно-побутового,
виробничого і соціального призначення, благоустрій, ремонт доріг, сільських вулиць,
тротуарів,
виготовлення і встановлення огорожі, озеленення та інші ремонтно-будівельні
роботи,
комунальне обслуговування, впровадження енергозберігаючих технологій.
7.2.6..Виробництво, розфасовка та торгівельна діяльність по реалізації будівельних,
оздоблювальних, комплектуючих матеріалів. Виробництво та реалізація товарів
народного
споживання, продукції виробничо-технічного та науково-технічного призначення.
7.2.7.Виробництво, заготівля, переробка та реалізація продукції сільськогосподарського
призначення та продукції тваринництва.
7.2.8.Торгівельна діяльність у сфері оптової, роздрібної торгівлі та громадського
харчування щодо реалізації продовольчих і непродовольчих товарів, продукції
промислового
призначення, алкогольних напоїв, тютюнових виробів.
7.2.9.Надання послуг по технічному обслуговуванню та ремонту транспортних засобів.
Надання послуг по стоянці транспортних засобів.
7.2.10.Будівельна діяльність, в тому числі пов'язана з проектуванням, будівництвом,
ремонтом та експлуатацією житла, об'єктів виробничого та соціальнокультурного
призначення, інженерні вишукування, дослідно-конструкторські, проектнокошторисні,
будівельно-монтажні, зведення несучих та огороджуючи конструкцій,
пусконалагоджувальні та
інжинірингові роботи, монтаж Інженерних та транспортних систем. Інжинірингові
послуги та
послуги генпідрядника.
7.2.11.Централізоване водопостачання та водовідведення. Відведення та очистка стічних
вод.
7.2.12.Проектування, будівництво нових і реконструкція існуючих меліоративних систем
та окремих об'єктів інженерної структури.
7.2.13.Визначення ступеня екологічного ризику і безпеки, екологічна оцінка та
експертиза суб'єктів господарської діяльності, оцінка впливу діяльності об'єктів
екологічної
експертизи на стан навколишнього природного середовища, здоров'я людей і якість
природних
ресурсів.
7.2.14..Виробництво, ремонт та технічне обслуговування оргтехніки, радіоелектронних
виробів, виготовлення, наладка та реалізація радіоелектронної та обчислювальної
техніки та
продукції. Монтаж, ремонт і профілактичне обслуговування засобів охоронної сигналізації.
7.2.15. Збір та переробка вторинних ресурсів, відходів виробництва, реалізація відходів
виробництва, в тому числі збирання, переробка твердих і рідких відходів виробництв,
що
містять дорогоцінні метали й дорогоцінне каміння, та їх брухту.
Збирання,
заготівля,

переробка, купівля і продаж брухту та відходів кольорових та чорних металів.
7.2.16.Професійна оціночна діяльність, в тому числі практична діяльність з оцінки майна
та майнових прав. Професійна оціночна консультаційна діяльність та рецензування звіту
про
оціночну діяльність
7.2.17.Проведення землевпорядних та земле оціночних робіт.
7.2.18.Розробка та реалізація власних інвестиційних проектів у різних галузях
економіки. Фінансування
інвестиційних та комерційних проектів за рахунок
власних та
залучених коштів.
7.2.20.Надання консультацій з приводу організації та ведення бізнесу, в тому числі з
питань фінансового, контрольно-аналітичного, методичного та координаційного
забезпечення
підприємницької діяльності.
7.2.21..Розробка бізнес-планів, техніко-економічних обґрунтувань різних проектів,
прогнозування розвитку виробничого та невиробничого потенціалів підприємства.
7.2.22..Розробка інформації і пропозицій для різних суб'єктів діяльності з технічних,
технологічних, організаційних, економічних, кадрових та інших питань.
7.2.23.Організація та проведення маркетингових досліджень.
7.2.23. інші консультаційні та інформаційно-посередницькі послуги.
7.2.24.Юридична практика. Надання консультацій та роз'яснень з юридичних питань,
усних і письмових довідок із законодавства.
7.2.25.Складання заяв, скарг та інших документів правового характеру; а також
здійснення представництва інтересів громадян, установ, підприємств і організацій
за їх
дорученням у суді, господарському суді та інших державних органах у
кримінальних,
цивільних, господарських справах і справах про адміністративні
правопорушення.
7.2.26..Здійснення економіко - правового обслуговування установ, підприємств і
організацій.
7.2.27. Здійснення економіко - правового обслуговування зовнішньоекономічної
діяльності фізичних та юридичних осіб.
7.2.28..Організація та проведення науково-дослідних робіт, розробка та опрацювання
навчально-інформаційних матеріалів стосовно управління, маркетингу, сучасних
технологій та
інших видів діяльності.
7.2.29..Здійснення рекламної діяльності, надання послуг по проведенню виставок,
ярмарок, фестивалів, аукціонів, лотерей, конкурсів, презентацій.
7.2.30.Редакційна, перекладацька, видавничо-поліграфічна діяльність, виробництво та
реалізація аудіо -, відео -, фото -, кінопродукції, створення відеосалонів і телестанцій.
7.2.31.Проведення біржових, брокерських, дилерських, консигнаційних та інших
операцій в особистих інтересах та інтересах третіх осіб.
7.2.32.Надання торгівельно-посередницьких, інформаційно-посередницьких
та
наукових послуг.
7.2.33.Операції ( купівля - продаж, обмін) з нерухомістю та інвестиційна діяльність.
7.2.34.Видобування дорогоцінних металів і дорогоцінних каменів, виготовлення та
реалізація виробів з їх використанням
7.2.35..Внутрішні та міжнародні перевезення пасажирів та вантажів автомобільним
транспортом. Надання послуг по перед рейсовому медичному огляду водіїв.
7.2.36.Діяльність, пов'язана з реалізацією транспортних засобів, що підлягають
реєстрації та обліку в органах внутрішніх справ.
7.2.37..Виробництво та сервісне обслуговування систем і засобів, виконання робіт,
надання послуг, що забезпечують технічний захист інформації.
7.2.38.Організація іноземного, внутрішнього, зарубіжного туризму екскурсійна
діяльність.
7.2.39. Організація, будівництво, створення обслуговування та експлуатація готельних
комплексів, зон відпочинку, об'єктів санаторно-курортного призначення.
7.2.40. Виробництво і реалізація медикаментів, хімічних речовин та інших лікарських
засобів. Заготівля та переробка лікарських рослин. Виробництво та реалізація
ветеринарних
медикаментів та препаратів.
7.2.41. Створення та утримання штемпельно-граверних майстерень. Виготовлення
печаток, штампів.

7.2.42..Діяльність, пов'язана з наданням послуг для здобуття загальної середньої та
професійної освіти, підготовкою спеціалістів різних рівнів кваліфікації. Надання
послуг,
пов'язаних із профорієнтацією населення, посередництво у працевлаштуванні на роботу, в
тому
числі за кордоном.
7.2.43.Постачання, переробка, виробництво та реалізація, гуртова та роздрібна торгівля
нафтопродуктами, паливно-мастильними матеріалами.
7.2.44. Посередницька діяльність митного брокера та митного перевізника.
7.2.45..Послуги по веденню бухгалтерського і податкового обліку (складання і подання у
встановлені строки фінансової та податкової звітності замовника, забезпечення
процесу
виявлення, вимірювання, реєстрації, накопичення, узагальнення, зберігання та
передачі
інформації про діяльність підприємства зовнішнім та внутрішнім користувачам для
прийняття
рішень, організація та ведення контролю за відображенням на рахунках бухгалтерського
обліку
всіх господарських операцій, участь в оформленні матеріалів, пов'язаних з
нестачею та
відшкодуванням втрат від нестачі, крадіжки і псування активів підприємства);
7.2.46.Надання послуг Інтернет юридичним і фізичним особам; навчання комп'ютерній
грамотності та інформаційним технологіям; впровадження сучасних інформаційних
технологій
і науково-технічних досягнень;
7.2.47.Благодійницька діяльність.
7.2.48..Створення та експлуатація пунктів обміну валюти.
7.2.49.Ритуальні послуги, виробництво та реалізація відповідної продукції (труни, вінки,
тощо). Виготовлення надмогильних пам'ятників.
7.2.50.Продаж ліцензованого програмного забезпечення.
7.2.51.Надання послуг по копіюванню, зберіганню документів тощо.
7.2.52.Виготовлення та реалізація одягу, взуття, текстильних та швейних виробів.
7.2.53.Виготовлення та реалізація меблів, виробів з деревини, пластмас, поліетилену,
предметів прикладного та ужиткового мистецтва, сувенірів, товарів народних
промислів і
художніх виробів. Промисловий та побутовий дизайн.
7.2.54.Бджолярство, купівля та продаж меду.
7.2.55.Вирощування хутрових тварин, реалізація хутра, пошиття хутрових виробів.
7.2.56.Виготовлення та реалізація спортінвентарю.
7.2.57..Організація телебачення та радіомовлення.
7.2.58.Виробництво та реалізація харчових продуктів.
7.2.59.Створення та експлуатація автостоянок.
7.2.60.Надання та отримання в оренду, лізинг, довірче управління майна.
7.2.61. Створення громадських організацій, асоціацій, клубів, газет, журналів, фондів,
бюро.
7.2.62.Лісозаготівля, переробка деревини, виробництво пиломатеріалів, збір живиці,
природних смол.
7.2.63. Виробництво та реалізація полімерних труб,
деталей з термопластів,
комплектуючих ті іншої полімерної продукції.
7.3. Товариство може здійснювати і будь-які інші види діяльності, не заборонені чинним
законодавством України, не суперечать нормам міжнародного права та визначені в його
Статуті.
7.34. Дозволи та ліцензії. У всiх випадках, коли законодавством передбачена необхiднiсть
отримання дозволiв або лiцензiй для заняття тим чи iншим видом дiяльностi Підприємство
розпочинає таку дiяльнiсть тільки після отримання необхідних дозволів або лiцензiй.

Засновники та акціонери товариства.
4.1. Засновником Товариства є регіональне Є регіональне відділення Фонду державного майна
України по Львівській обл.
Акціонерами (Учасниками) Товариства є:
- юридичні та фізичні особи України та інших країн, що набули прав власності на акції
Товариства в процесі приватизації та на вторинному ринку цінних паперів.

4.2. Акціонери (Учасники) мають право:
- брати участь у загальних зборах акціонерів;
- обиратися до павління товариства Товариства, з урахуванням норм визначених цим
Статутом;
- брати участь в управлінні справами Товариства в порядку, визначеному цим Статутом;
- брати участь у розподілі прибутків Товариства та отримувати їх частку (дивіденди);
- отримувати інформацію про діяльність Товариства, на вимогу Учасника Товариство
зобов’язане надавати йому для ознайомлення річні баланси, звіти Товариства, протоколи
зборів;
- отримувати частину вартості майна Товариства у випадку його ліквідації пропорційно
вартості належних їм акцій Товариства;
- передавати акції, що йому належать, у порядку, визначеному чинним законодавством та цим
Статутом, спадкування випущених Товариством цінних паперів здійснюється відповідно до
чинного законодавства".
- користуватися переважним правом на придбання додатково випущених акцій Товариства.
Учасники можуть мати також інші права, передбачені чинним законодавством.
4.3. Акціонери Товариства зобов’язані:
додержуватися установчих документів Товариства, виконувати рішення загальних Зборів та
інших органів управління Товариством; не розголошувати комерційну таємницю та
конфіденційну інформацію про діяльність Товариства;
виконувати інші обов’язки, якщо це передбачено чинним законодавством України.
4.4. Акціонери відповідають за зобов’язаннями Товариства в межах належних їм акцій.
5. Статутний фонд Товариства
5.1. Статутний фонд Товариства становить 30725 (Тридцять тисяч сімсот двадцять п’ять
гривень).
5.2. Статутний фонд поділений на 122900 простих іменних акцій номінальною вартістю по
25 копійок кожна.
5.3. Товариство може змінювати (збільшувати або зменшувати) розмір статутного фонду.
5.4. Розмір статутного фонду після повної сплати усіх раніше випущених акцій може бути
збільшений шляхом:
• випуску та реалізації у встановленому чинним законодавством порядку нових акцій;
• обміну облігацій на акції Товариства;
• збільшення номінальної вартості випущених акцій.
Рішення про збільшення статутного фонду приймається вищим органом Товариства.
5.5. Розмір статутного фонду може бути зменшений за погодженням з кредиторами
Товариства шляхом:
• зменшення номінальної вартості акцій;
• анулювання акцій, що викуплені Товариством у акціонерів.
Рішення про зменшення статутного фонду приймається в тому ж порядку, що й про його
збільшення.
5.6. Рішення про зміну розміру статутного фонду набуває чинності з моменту внесення цих
змін до державного реєстру.

6. Акції Товариства
6.1. Випуск акцій і їх обіг здійснюється у бездокументарній формі. Акції Товариства
мають бездокументарну форму існування. Право власності на акції Товариства та відомості
про акціонерів фіксуються відповідно до вимог чинного законодавства. Облік права власності
та обтяжень на акції Товариства здійснюється у відповідності до вимог чинного законодавства
України.
6.2. За винятком, передбаченого у п.6.3. цього Статуту, акціонери Товариства без
обмежень, будь-яким чином можуть розпоряджатися акціями Товариства, в тому числі
продавати чи іншим чином відчужувати їх на користь інших юридичних та фізичних осіб,
якщо інше не встановлено чинним законодавством.
6.3. Засновник, що володіє 100 відсотками акцій Товариства, не може відчужувати
належні йому акції до прийняття рішення про приватизацію майна Товариства.

7. Порядок розподілу прибутків та покриття витрат
7.1. Прибуток Товариства утворюється з надходжень від господарської діяльності після
покриття матеріальних та прирівняних до них витрат і витрат на оплату праці. З балансового
прибутку Товариства сплачуються відсотки по кредитах банків та по облігаціях, а також
вносяться передбачені законодавством України податки та інші платежі до бюджету.
Чистий прибуток, одержаний після зазначених розрахунків, залишається у повному
розпорядженні Товариства.
7.2. Порядок розподілу чистого прибутку та покриття збитків визначається вищим
органом Товариства.
7.3. Товариство створює:
- резервний (страховий) фонд;
- фонд сплати дивідендів.
7.3.1. Резервний фонд Товариства створюється в розмірі що становить 25 відсотків
статутного
фонду Товариства.
Резервний фонд використовується для покриття витрат, пов’язаних з відшкодуванням
збитків та позапланових витрат.
Резервний фонд створюється шляхом щорічних відрахувань у розмірі 5 відсотків чистого
прибутку (доходу) Товариства до отримання необхідної суми. Кошти фонду зараховуються на
спеціальний рахунок в установі банку та на інші цілі не використовується.
7.3.2. Фонд сплати дивідендів створюється за рахунок чистого прибутку (доходу)
Товариства. Кошти з фонду сплачуються акціонерам пропорційно до загальної вартості
належних їм акцій. Дивіденди виплачуються
на підставі рішення загальних зборів учасників.

8. Органи управління Товариством
8.1. Управління Товариством здійснюють:
- Вищий орган Товариства відповідно до п.8.2. цього Статуту;
- Правління Товариства;
8.2. Вищий орган Товариства.
8.2.1. Вищим органом Товариства є загальні збори акціонерів
8.2.2. Загальні збори визнаються правомочними, якщо в них беруть участь акціонери, що
мають відповідно до статуту товариства більш як 60 відсотків голосів.
8.2.3. До компетенції вищого органу Товариства відносяться:
а) внесення змін до статуту товариства, у тому числі зміна розміру його статутного
капіталу;
б) утворення і відкликання виконавчого та інших органів товариства;
в) затвердження річних результатів діяльності акціонерного товариства, включаючи його
дочірні підприємства, затвердження звітів і висновків ревізійної комісії, порядку розподілу
прибутку,
строку та порядку виплати частки прибутку (дивідендів),визначення порядку покриття
збитків;
г) створення, реорганізація та ліквідація дочірніх підприємств, філій та представництв,
затвердження їх статутів та положень;
д) прийняття рішення про припинення діяльності товариства, призначення ліквідаційної
комісії, затвердження ліквідаційного балансу;
е) прийняття рішення про обрання уповноваженої особи акціонерів для представлення
інтересів акціонерів у випадках, передбачених законом.
ж) відчуження майна товариства на суму, що становить п’ятдесят і більше відсотків майна
товариства
Рішення загальних зборів акціонерів приймаються більшістю у 3/4 голосів акціонерів, які
беруть участь у зборах, з таких питань:
а) зміна статуту товариства;
б) прийняття рішення про припинення діяльності товариства
в) відчуження майна товариства на суму, що становить п’ятдесят і більше відсотків майна
товариства
З решти питань рішення приймаються простою більшістю голосів акціонерів, які
беруть участь у зборах.

8.2.4.Вищий орган Товариства делегує на вирішення правлінню Товариства такі питання :
а) визначення основних напрямів діяльності акціонерного товариства
є) винесення рішень про притягнення до майнової відповідальності посадових осіб
органів управління товариства;
ж) затвердження правил процедури, положень та інших внутрішніх документів
товариства, визначення організаційної структури товариства;
з) вирішення питання про придбання акціонерним товариством акцій, що випускаються
ним;
и) визначення умов оплати праці посадових осіб акціонерного товариства, його дочірніх
підприємств, філій та представництв.
8.3. До компетенції правління належать всі питання діяльності Товариства, крім тих, що
віднесені до компетенції Вищого органу товариства.
До компетенції правління належить:
1) організація скликання та проведення чергових та позачергових загальних зборів;
2) розробка проектів річного бюджету, бізнес-планів, програм фінансово-господарської
діяльності Товариства;розробка та затвердження поточних фінансово-господарських планів і
оперативних завдань Товариства та забезпечення їх реалізації. Затвердження планів роботи
правління; даними останньої річної фінансової звітності Товариства;
3) організація ведення бухгалтерського обліку та звітності Товариства. Складання та
надання квартальних та річних звітів Товариства до їх оприлюднення на розгляд загальних
зборів акціонерів;
4) розробка штатного розкладу та затвердження правил внутрішнього трудового
розпорядку, посадових інструкцій та посадових окладів працівників Товариства;
5) призначення керівників філій та представництв Товариства;
6) забезпечення проведення аудиторської перевірки діяльності Товариства на вимогу
акціонерів, які володіють не менш як 10 відсотками акцій Товариства. Аудиторська перевірка
повинна бути розпочата не пізніше як за 30 днів з дати надання відповідної вимоги
акціонерів;
7) укладення та виконання колективного договору. Призначення та відкликання осіб, які
беруть участь у колективних переговорах як представники правління,
8) на підставі рішення зборів акціонерів здійснювати відчуження майна товариства на суму,
що становить п’ятдесят і більше відсотків майна товариства
9) здійснювати відчудження майна в межах визаченних цим статутом та згідно чиного
законодавства.
Питання, що належать до компетенції правління, не можуть бути передані на
одноособовий розгляд голові правління.
8.3.1.
Організаційною формою роботи правління є засідання, які проводяться у разі
необхідності, але не менше одного разу на місяць. Засідання правління вважається
правомочним, якщо в ньому беруть участь не менше 2 членів правління. Рішення на засіданні
правління вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більше половини членів
правління, присутніх на засіданні. У разі розподілу голосів порівну голос Голови є
вирішальним
Порядок скликання і проведення засідань правління регулюється Положенням про
правління.
Позачергові засідання Правління скликаються на вимогу Голови Правління або на
вимогу двох членів правління.
8.3. Правління Товариства діє на піставі положення та цього статуту. Правління виконує
рішення загальних зборів Товариства.
Правління Товариства складається з трьох членів.
До складу Правління входять:
Голова Правління.
Виконавчий директор.
Головний бухгалтер.
Персональний склад Правління затверджується Вищим орган Товариства за поданням
Голови Правління.
8.4. Роботою правління керує Голова правління, який має право:
а) скликати засідання правління, визначати їхній порядок денний та головувати на них;
б) розподіляти обов'язки між членами правління;
в) без довіреності представляти інтереси Товариства та вчиняти від його імені юридичні дії в
межах компетенції, визначеної цим Статутом;
г) розпоряджатися коштами та майном Товариства в межах, визначених цим Статутом,
рішеннями загальних зборів
д) відкривати рахунки у банківських установах;
е) підписувати довіреності, договори, зовнішньо економічні контракти та інші документи

від імені Товариства,
ж) наймати та звільняти працівників Товариства, вживати до них заходи заохочення та
накладати стягнення відповідно до чинного законодавства України, Статуту та внутрішніх
документів Товариства;
з) в межах своєї компетенції видавати накази і давати вказівки, обов'язкові для виконання
всіма працівниками Товариства;
к) підписувати від імені правління колективний договір, зміни та доповнення до нього;
л) здійснювати інші функції, які необхідні для забезпечення нормальної роботи Товариства,
згідно з чинним законодавством та внутрішніми документами Товариства.
8.4.1.Голова та члени Правління вправі без доручення здійснювати дії від імені
Товариства, підписувати банківські документи.
8.4.2.Голова уповноважений керувати поточними справами Товариства, виконувати
рішення вищого органу Товариства, правління товариства, представляти Товариство в його
відносинах з третіми сторонами, вести переговори та укладати угоди в від імені Товариства,
організовувати ведення протоколів
8.4.3.Виконавчий директор надає допомогу Голові правління в організації роботи
правління та виконує його функції у разі його відсутності. При виконанні функцій голови
правління Виконавчий директор має право без довіреності здійснювати юридичні дії від
імені Товариства в межах компетенції, визначеної цим Статутом, виконує рішення вищого
органу Товариства .
8.4.4.. На підставі рішень, прийнятих Правлінням, Голова Правління видає накази та
інші розпорядчі документи щодо діяльності Товариства.

9. Трудовий колектив Товариства
9.1. . Трудовий колектив Товариства складають усі громадяни, які своєю працею
беруть участь в його
діяльності на основі трудового договору (контракту, угоди), а також інших форм, що
регулюють трудові
відносини працівника з Товариством.
9.2. Товариство самостійно встановлює форми та системи оплати праці, розмір
заробітної плати, а та
кож інших видів винагороди працівників.
9.3. Вищим органом трудового колективу є загальні збори трудового колективу, які:
1) затверджують проект колективного договору;
2) вирішують питання самоврядування трудового
колективу;
3)визначають та затверджують перелік і порядок надання працівникам підприємства
соціальних пільг;.
9.4. Інтереси трудового колективу у відносинах з правлінням представляє рада
трудового колективу.
Рада трудового колективу обирається загальними зборами трудового колективу більшістю
у 2/3 голосів при
сутніх з числа працівників таємним голосуванням строком на 5 років у кількості 3 осіб.
Членів ради трудового колективу не може бути звільнено з роботи або переведено на інші
посади з ініціативи правління без попередньої згоди ради трудового колективу.
9.5. Рада трудового колективу у межах наданих їй
повноважень:
1) укладає від імені трудового колективу колективний договір з правлінням;
2) узгоджує з правлінням перелік та порядок надання працівникам Товариства
соціальних та інших пільг;
3) бере участь у розробці правил внутрішнього трудового розпорядку Товариства;
4) розробляє та узгоджує з правлінням програми
матеріального та морального стимулювання продуктивності праці, заохочення
винахідницької та раціоналізаторської діяльності;
5) порушує клопотання перед правлінням про заохочення, преміювання, а також про
притягнення до дисциплінарної відповідальності працівників Товариства;
6) вирішує інші питання самоврядування трудового
колективу.
9.6. Соціальні та трудові права працівників гарантуються чинним законодавством
України.

Внутрішніми положеннями Товариство може встановлювати додаткові (крім
передбачених чинним
законодавством) трудові та соціально-побутові пільги для працівників або їхніх окремих
категорій

10. Облік та звітність
10.1. Товариство здійснює оперативний та бухгалтерський облік результатів своєї діяльності, а
також веде статистичну звітність та подає її у встановленому порядку та обсязі органам
державної статистики.
10.2. Перший фінансовий рік починається з дати реєстрації Товариства і завершується 31
грудня цього ж року, наступні фінансові роки визначаються відповідно до календарних.
10.3 Фінансово-господарська діяльність Товариства здійснюється відповідно до планів, які
затверджуються Вищим органом Товариства.
10.4. Перевірка господарсько-фінансової діяльності Товариства, дочірніх підприємств, філій
та представництв проводиться ліцензованим аудитором.
Перевірки здійснюються за дорученням вищого органу Товариства, або на вимогу
акціонерів, що володіють у сукупності не менш ніж 10 відсотками акцій.

11.Порядок внесення змін до Статуту Товариства
11.1. Внесення змін до Статуту Товариства є компетенцією вищого органу Товариства.
11.2. Рішення загальних зборів з питань змін у Статуті Товариства приймаються
більшістю у 3/4 голосів акціонерів, що беруть участь у зборах.
11.3. Зміни до статуту товариства набирають чинності для третіх осіб з дня їх державної
реєстрації , а у випадках встановленних законом з дати повідомлення органу ща здійснює
реєстрацію про такі зміни.
12. Припинення діяльності Товариства
12.1. Припинення діяльності Товариства здійснюється шляхом його реорганізації (злиття,
приєднання, розділу, перетворення) або ліквідації.
Реорганізація Товариства здійснюється за рішенням вищого органу Товариства.
12.2. При реорганізації Товариства сукупність його прав та обов’язків переходить до
правонаступників.
12.3. Товариство може бути ліквідоване:
у випадку збитковості його діяльності;
за рішенням вищого органу Товариства;
на підставі рішення суду або арбітражного суду;
за поданням органів, що контролюють діяльність Товариства у разі систематичного або
грубого порушення ним законодавства;
у випадку визнання Товариства банкрутом;
в інших випадках, передбачених законодавством.
12.4. Ліквідація Товариства проводиться призначеною вищим органом Товариства
ліквідаційною комісією, а в разі ліквідації Товариства за рішенням суду або арбітражного
суду — ліквідаційною комісією, що призначається цими органами.
З дня призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження правління
Товариства по управлінню його справами.
Ліквідаційна комісія несе відповідальність за збитки, завдані її діяльністю Товариству,
його акціонерам та третім особам.
Про початок ліквідації Товариства та про строк подання заяв про претензії до нього
ліквідаційна комісія сповіщає в офіційній пресі.
12.5. Ліквідаційна комісія оцінює наявне майно Товариства, визначає його кредиторів та
дебіторів, розраховується з ними, вживає заходів до оплати боргів Товариства третім особам
та акціонерам, складає ліквідаційний баланс та надає його вищому органу Товариства або
органу, що призначив ліквідаційну комісію.
Наявні грошові кошти Товариства, включаючи надходження від розпродажу його майна
після розрахунків з бюджетом, банками та іншими кредиторами, а також по оплаті праці
працівників Товариства, розподіляються ліквідаційною комісією між акціонерами
пропорційно до загальної номінальної вартості належних їм акцій.

12.6. Ліквідація Товариства вважається завершеною, а Товариство таким, що припинило
існування, з моменту внесення запису про це в державний реєс
ГОЛОСУВАЛИ: “За” 84768 шт. акцій, що складає 100% від присутніх на зборах акціонерів
“Проти” – немає; “Утримались” – немає
УХВАЛИЛИ: Прийняти статут ВАТ «Бродиагроспецмонтаж» у новій вказаній у цьому протоколі
редакції.
Доручити Голові Загальних зборів акціонерів ВАТ «Бродиагроспецмонтаж» підписати Статут
Відкритого акціонерного товариства «Бродиагроспецмонтаж» " з внесеними змінами від імені
Загальних зборів акціонерів ВАТ «Бродиагроспецмонтаж».
Доручити голові правління здійснити усі необхідні дії для державної реєстрації Статуту
Відкритого акціонерного товариства "«Бродиагроспецмонтаж»
Голова зборів ____________________ Дзьоба А.Р.
Секретар зборів ____________________________ Глухота О.В.

