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1. Ділова розмова  по телефону.

У напруженому житті ділових людей спілкування по телефону є

незамінною можливістю для швидкого розв'язання проблем. Не завжди є час

для зустрічі віч-на-віч. А протягом кількох хвилин вміло спілкуючись по

телефону, можна вирішити будь-яке питання. Однак перш ніж телефонувати

у важливій справі, особливо до людини, статус якої вищий, а її рішення

матиме важливе значення, треба спочатку добре обміркувати можливий

перебіг майбутньої розмови. Для цього треба уявити собі людину, з якою

доведеться розмовляти, і розмову будувати, враховуючи її особливості. До

того ж треба зважати на те, що в неї обмаль часу і не вона є ініціатором

бесіди. Звичайно, телефонну розмову спланувати досить важко, особливо з

незнайомим абонентом. Ми не бачимо співрозмовника, нам не відомі його

жести, міміка і т. ін. Ми лише чуємо його голос, орієнтуємось на інтонацію

та паузи. До того ж розмова обмежена в часі (3-5 хвилин). Ця бесіда має

відбуватися поетапно: взаємне представлення, введення співрозмовника в

курс справи, обговорення проблеми, заключні слова. Викладаючи проблему

по телефону, слід дотримуватись максимальної лаконічності фраз, точності

формулювань, однозначності висловлювань, чіткості дикції.

Умовно телефонну розмову можна поділити на офіційну і приватну.

Кожне з них вимагає відповідного етикету. Телефонна розмова, як правило,

починається з привітання. Не слід запитувати: з ким я говорю? Якщо

розмовляє не той, з ким ви хочете поговорити, необхідно попросити

покликати потрібну людину. Робити це слід коректно, ввічливо. Часто в

державних установах можна почути шаблонну фразу - турбує вас такий-то...

Ділова телефонна розмова в роботі установи чи закладу аж ніяк не може

турбувати, бо вона для цього й призначена.

Важливим є вміння слухати співрозмовника. Вихована людина не буде

перебивати співрозмовника чи поправляти. За етикетом завершує телефонну

розмову як у діловому, так і в приватному спілкуванні, її ініціатор.
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Завершуючи телефонну розмову, обов’язково треба попрощатися.

Варто пам’ятати, що надмірна ввічливість, улесливість не прикрашають

співрозмовника, це, навпаки, свідчить про його низький етичний рівень і

можуть викликати роздратування.

2. Напишіть довідку про те, що Ви навчаєтеся в Національному

авіаційному університеті й працюєте на 0,5 ставки лаборантом кафедри.

Довідка – це документ офіційного характеру, що підтверджує факти  з

життя  й  діяльності  окремих  громадян  і  різні  обставини  діяльності

установ,  організацій, підприємств.

Довідка

24.03.2010р.

м. Київ

Коваленко  Юрію Михайловичу  в тому , що він навчаєтеся в

Національному авіаційному університеті й працюєте на 0,5 ставки

лаборантом кафедри.

Видано за місцем вимоги.

Ректор:                                                                                     О.С.Моторин
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3. Провідміняйте: Ілля Мирославович Кохан-Шведа, Ольга Костівна

Медведецька-Лутах, Святослав Корнійович Рись, Ярослав Сергійович Рись,

Станіслав Смаль-Стоцький, Мар'яна Павлівна Любеня-Біяа, Модест Савович

Луків.

В українській мові є сім відмінків, кожний з яких відповідає на певне

питання:

- називний — хто? що?

Ілля Мирославович Кохан-Шведа, Ольга Костівна Медведецька-Лутах,

Святослав Корнійович Рись, Ярослав Сергійович Рись, Станіслав Смаль-

Стоцький, Мар'яна Павлівна Любеня-Біяа, Модест Савович Луків.

- родовий — кого? чого?

Іллі Мирославовича Кохан-Шведа, Ольги Костівни Медведецької-

Лутах, Святослава Корнійовича Рися, Ярослава Сергійовича Рися, Станіслава

Смаль-Стоцького, Мар'яни Павлівни Любеня-Біяа, Модеста Савовича Луківа.

- давальний — кому? чому?

Іллі Мирославовичу Кохан-Шведу, Ользі Костівні  Медведецькій-

Лутах, Святославу Корнійовичу Рисю, Ярославу Сергійовичу Рисю,

Станіславу Смаль-Стоцькому, Мар'яні Павлівні Любеня-Біяа, Модесту

Савовичу Луківу.

- знахідний — кого? що?

Іллю Мирославовича Кохан-Шведа, Ольгу Костівну Медведецьку-

Лутах, Святослава Корнійовича Рися, Ярослава Сергійовича Рися, Станіслава

Смаль-Стоцького, Мар'яни Павлівни Любеня-Біяа, Модеста Савовича Луківа.

- орудний — ким? чим?

Іллею Мирославовичем Кохан-Шведом, Ольгою Костівною

Медведецькою-Лутах, Святославом Корнійовичом Рисем, Ярославом

Сергійовичем Рисем, Станіславом Смаль-Стоцькним, Мар'яною Павлівною

Любеня-Біяа, Модестом Савовичем Луківом.
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- місцевий — на кому? на чому?

Іллі  Мирославовичі Кохан-Шведі, Ользі  Костівні Медведецькій-

Лутах, Святославі Корнійовичі Рисі, Ярославі Сергійовичі Рисі, Станіславі

Смаль-Стоцькому, Мар'яні Павлівні Любеня-Біяа, Модесті Савовичі Луківу.

- кличний — хто? що?

Ілля Мирославович Кохан-Шведа, Ольга Костівна Медведецька-Лутах,

Святослав Корнійович Рись, Ярослав Сергійович Рись, Станіслав Смаль-

Стоцькнй, Мар'яна Павлівна Любеня-Біяа, Модест Савович Луків.

4. Визначте стиль наведеного уривка, свою відповідь обгрунтуйте:

Українізовані англомовні назви та терміни (УАНТ) можна й треба вживати,

коли відповідних українських назв і термінів (УНТ) нема і коли це сприяє

подальшому розвиткові нашої культури, науки і техніки» їх обміну та

інтеграції з єдиним руслом всесвітнього прогресу. Однаково шкідливі як

уперте невживання УАНТ, так і засмічування ними нашої мови.

Українізацію потрібних англомовних назв та термінів маємо

проводити, враховуючи загальні засади вживання чужослів, зокрема такі

основні критерії: правильність, однозначність та зрозумілість (враховуємо

етимологію і семантику слова!); традиції, сучасні норми і тенденції розвитку

нашої мови у відповідній царині знань; словотвірна ефективність;

економність та милозвучність; історична справедливість; повага до творців

запозичених назв, понять, термінів. .

Більшість наукових термінів мають грецькі й латинські корені. В різних

мовах їх пишуть подібно, та вимовляють по-різному. Ми здебільш

зустрічаємось з ними у книжках та журналах, а не в розмові. Тому ці УАНТ

максимально наближуємо до нашого вживання цих коренів, навіть коли

новостворені АНТ ще не перешли в інші мови.

Зате у побутовій та суспільно-політичній лексиці в АНТ, що звучать у

розмові, радіо- й телепередачах, перевагу надамо ви мові, а не семантиці

запозичуваних слів. Але спочатку подумаймо, чи не можна без них обійтись.
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Бо чим апойтмент кращий від назначения, аплоймент - від

працевлаштування, маркет - від ринку, кар - від авто, берум - від спільні, а

кафетерій - від кав'ярні? (С. Ладижинський).

Даний уривок має науковий стиль мовлення. Сфера його застосування

- наука і освіта. Мета спілкування - виклад наукової інформації, пояснення

явищ. Основні види висловлювань - виступи, доповіді, лекції, монографії,

підручники.

5. Перекладіть українською мовою: ход событий; язвительное

замечание; принимать участие; пути сообщения; расходы по бюджету; точно

известно; учредительное собрание; щекотливое обстоятельство; не по плечу;

наводить справки.

Переклад: хід подій; уїдливе зауваження; брати участь; шляхи

сполучення; витрати по бюджету; точно відомо; засновницькі збори;

лоскітлива обставина; не по плечу; наводити довідки.

6. 10 зразків  ділових  паперів:

1. Біржовий контракт на купівлю - продаж цінних паперів

2. Довіреність

3. Договір дарування  квартири

4.Ліцензійний  договір про надання дозволу на використання комерційної

таємниці

5.Претензія щодо повернення грошових коштів, сплачених за товари, яких не

вистачає

6.Претензія щодо недопоставки продукції

7.Товарообмінний  (бартерний) договір

8.Типовий договір оренди земельної частки (паю)

9.Статут  закритого  акціонерного  товариства

10.Засновницький (установчий)  договір асоціації
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1  зразок.

____________________________________________________
(назва Біржі)

Біржовий контракт N ___________
на купівлю - продаж цінних паперів

м. ______________ Дата "____"__________
199__ р.

Час _______ :
__________

Брокерська контора N ______,

______________________________________________________________ ,
(назва державного органу приватизації, який виступає Продавцем)
що іменується в подальшому Продавець, в особі Представника

_____________________________________________________________________________
_____,

який діє на підставі довіреності N ______ від "______"___________ 199__ р., з однієї
сторони,

і
_____________________________________________________________________________
____,

(П. І. Б. - для фізичної особи, повна назва - для юридичної особи)

що іменується в подальшому Покупець,

заповнюється у разі необхідності
представлений уповноваженою

особою_______________________________________________________
______________________________________________________________________

____________________,
який (яка) діє на підставі довіреності N ________ від "____"_____________

199___ р.,

з другої сторони, у відповідності з Положенням про порядок продажу на фондових біржах
пакетів акцій відкритих акціонерних товариств у процесі приватизації, що належать
державі, уклали цей Контракт про таке:

1. Продавець передає, а Покупець сплачує і приймає:

акції прості іменні
_________________________________________________________________

(ідентифікаційний код за ЄДРПОУ, назва ВАТ)

у кількості ___________________________________________________, за ціною
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____________
(загальна кількість придбаних акцій)

N позиції
біржового
бюлетеня

Ціна
за одиницю,

грн.

Кількість акцій,
штук

Загальна вартість
придбаних акцій,

грн.

Всього: -

2. Сума Контракту становить
_______________________________________________________

(сума цифрами та словами)
3. Зобов'язання за Контрактом виконуються протягом п'яти робочих днів від дати
проведення торгів (день проведення торгів не враховується).

4. Право власності на придбаний пакет акцій виникає з моменту повної оплати біржового
Контракту.

5. При підписанні цього Контракту сторони обмінюються гарантіями щодо доставки
цінних паперів та їх оплати.

Гарантії Продавця: акції не є предметом застави і не обтяжені додатковими
зобов'язаннями.
Гарантії Покупця:
_________________________________________________________________

6. Покупець сплачує на розрахунковий рахунок біржі N ____________________ в

МФО __________, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ _____________ у термін,
обумовлений в п. 3 даного Контракту:

суму укладеної угоди, що становить:
__________________________________________________

(сума цифрами та словами)
за вирахуванням сплаченого гарантійного внеску в сумі: ______________________, а
також:

(сума цифрами та словами)

а) біржовий збір у розмірі 1 відсотка від суми укладеної угоди, що становить:
_____________________________________________________________________________
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_____;

(сума цифрами та словами)

б) податок на додану вартість в розмірі 20 відсотків від суми біржового збору, що
становить:

_____________________________________________________________________________
_____.

(сума цифрами та словами)

Всього до сплати:

_____________________________________________________________________________
_____.

(сума цифрами та словами)

7. Сторони погоджуються з тим, що в разі порушення Покупцем терміну оплати
придбаних акцій згідно з пунктом 3 цього Контракту, Контракт розривається за
ініціативою Продавця, про що він має повідомити Покупця не пізніше ніж через 5 днів
після прийняття відповідного рішення. У цьому разі Покупець у порядку, визначеному
пунктом 6.7 Положення про порядок продажу в процесі приватизації на фондових біржах
пакетів акцій відкритих акціонерних товариств, сплачує на рахунок Біржі неустойку в
розмірі 20 відсотків від суми укладеної угоди та повну суму біржового збору з
урахуванням сплаченого гарантійного внеску.

8. Покупець проінформований, що коли на придбання пакета акцій потрібна згода
Антимонопольного комітету України, то у випадках та у терміни, передбачені
законодавством, він (Клієнт) зобов'язаний звернутися для отримання зазначеної згоди, а
якщо законодавством передбачено подання повідомлення про придбання акцій - надати
повідомлення до Антимонопольного комітету України.

9. Контракт набуває чинності з моменту його підписання та реєстрації на біржі.

10. Реквізити сторін:

Продавець _________________ Покупець _____________________

(вказується назва, адреса, телефон, телефакс, розрахунковий рахунок, банк, МФО, ідентифікаційний код
ЄДРПОУ)

11. Підписи сторін:

Продавець _________________ Покупець _____________________

М. П. (підпис) М. П. (підпис)

Керівник реєстраційного бюро біржі ______________________________
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2 зразок

Довіреність

Місто _______, ___________________________ дві тисячі четвертого року.
Я, гр. _______________________________________________ (паспорт серії

КА N __________, виданий ________________ РВ УМВС України у ____________
області __________________ р.), проживаю в місті __________ по вул. _________,
буд. ____, кв. ___, цією довіреністю уповноважую гр. ________________________
___________, який проживає в місті _______ по вул. _________________________,
буд. ____, кв. ____, продати за ціною та на умовах на його розсуд належну мені на праві
власності __________________ квартиру N ____ ( _____ ) в будинку N ____  ( _____ ) по
вул. __________________ в місті _______.

Для чого надаю моєму повіреному право представляти мої інтереси у відповідних
підприємствах, установах та організаціях, в тому числі у відповідному органі приватизації
при приватизації вищевказаної квартири, подавати від мого імені заяви у відповідні
установи та організації, одержувати всі необхідні для укладення договору купівлі-
продажу довідки та інші документи, в тому числі свідоцтво про право власності на
вищевказану квартиру у відповідній державній адміністрації, витяг з реєстру прав
власності на нерухоме майно, витяг про реєстрацію права власності на нерухоме майно у
Львівському обласному державному комунальному бюро технічної інвентаризації та
експертної оцінки, розписуватися за мене, представляти мої інтереси в органах нотаріату
при підписанні договору купівлі-продажу, отримати належні мені гроші за продану
квартиру, а також виконувати всі дії та формальності, пов'язані з цією довіреністю.

Зміст ст. ст. 237, 240, 248, 249 Цивільного кодексу України мені нотаріусом
роз'яснено.

Довіреність видана строком на ______________________________ і дійсна до
________________ дві тисячі четвертого року.

Підпис: ______________

Місто _______, ___________________________ дві тисячі четвертого року.
Ця довіреність посвідчена мною, ____________________________________,

приватним нотаріусом Львівського міського нотаріального округу.
Довіреність підписана гр. ___________________________________________

у моїй присутності.
Особу його встановлено, дієздатність перевірено.
Зареєстровано в реєстрі за N ___________
Стягнуто плату _____________
Приватний нотаріус ________________________
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3 зразок

ДОГОВІР
ДАРУВАННЯ КВАРТИРИ

м. _____________ "___" ______________ 200_ р.

Громадянин України _______________________________________________,
(вказати прізвище, ім'я та по батькові)

що проживає за адресою: _________________________________________________,
(вказати місце проживання)

(надалі іменується "Дарувальник"), з однієї сторони, та громадянин України
_______________________________________________________________________,

(вказати прізвище, ім'я та по батькові)
що проживає за адресою: _________________________________________________,

(вказати місце проживання)
(надалі іменується "Обдаровуваний"), з іншої сторони, (в подальшому разом іменуються
"Сторони", а кожна окремо – "Сторона") уклали цей Договір дарування квартири (надалі
іменується "Договір") про таке.

1. Дарувальник передає квартиру, визначену в п. 2 цього Договору, безоплатно у
власність Обдаровуваному.

2. Квартира, що передається за цим Договором, має наступні характеристики:
_______________________________________________________________________,

(адреса і номер квартири прописом)
квартира складається із ___ кімнат загальною площею _______________ кв. м, у

тому числі житловою площею - ________________ кв. м. (надалі іменується "квартира").
Інші характеристики квартири наводяться в технічному паспорті, який виданий
__________________ і є додатком N 1 до цього Договору.

3. Дарувальник цим підтверджує, що квартира на момент укладання цього
Договору належить йому на праві приватної власності на підставі
_____________________________, яке зареєстроване у ____________________ "___"
____________ ____ року , а також те, що квартира не перебуває під забороною
відчуження, арештом, не є предметом застави та іншим засобом забезпечення виконання
зобов'язань перед будь-якими фізичними або юридичними особами, державними органами
і державою, а також не є предметом будь-якого іншого обтяження чи обмеження,
передбаченого чинним в Україні законодавством.

4. Вартість квартири, що передається за цим Договором, Сторони визначають у
сумі _________________ (_______________________) грн. Оціночна (інвентаризаційна,
балансова) вартість квартири за цим Договором становить ___________, що
підтверджується ____________________.

5. Цей Договір підлягає обов'язковому нотаріальному посвідченню.
6. Цей Договір вважається укладеним з моменту передання квартири

Обдаровуваному.
7. Передання квартири Обдаровуваному відбувається в момент нотаріального

посвідчення цього Договору і виражається у прийнятті Обдаровуваним ключів від
квартири.

8. Право власності Обдаровуваного на квартиру виникає з моменту передання
квартири.

9. Будь-які витрати, пов'язані з укладенням цього Договору, покладаються на
Обдаровуваного.

10. Додаткові умови _______________________________________________
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_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________.

11. Цей Договір складений українською мовою, на ___ сторінках у ___
примірниках, кожний з яких має однакову юридичну силу.

ПІДПИСИ СТОРІН

ДАРУВАЛЬНИК

____________/______________/

ОБДАРОВУВАНИЙ

______________/______________/
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4 зразок

ЛІЦЕНЗІЙНИЙ ДОГОВІР
про надання дозволу на використання комерційної таємниці

"___" ____________ 20__ р. N _____

Цей договір укладено між:
______________________________________________________________________
_____________

(прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи
______________________________________________________________________
_____________

або повне найменування юридичної особи)
далі - Ліцензіар, з одного боку, і
________________________________________________________
______________________________________________________________________
_____________

(прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи
______________________________________________________________________
_____________

або повне найменування юридичної особи)
далі - Ліцензіат, з іншого боку, беручи до уваги, що:

а)
______________________________________________________________________
_________

(прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або
повне
______________________________________________________________________
_____________

найменування юридичної особи, що є власником комерційної
таємниці)
має знання і досвід у галузі
____________________________________________________________;

б) на об'єкт комерційної таємниці, що є предметом цього договору, у
Ліцензіара немає охоронних документів та ним не подано заявки на територіях,
щодо яких надається ліцензія;

в) Ліцензіару надано право на ведення від свого імені переговорів про надання
ліцензії на ноу-хау з метою виробництва, використання та продажу
______________________________________________________________________
______________;

(найменування продукції) та на укладення
відповідних договорів

г) Ліцензіат бажає придбати на умовах цього договору ліцензію з метою
виробництва, використання та продажу вказаної вище продукції; домовилися про
наступне:
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1. Визначення термінів

Терміни, що використовуються в цьому договорі, означають:

1.1. "Ноу-хау" - об'єкт комерційної таємниці, а саме: знання, досвід, секрети виробництва і
т. ін., точне визначення яких дається в додатку N 1.

1.2. "Продукція за ліцензією" (продукція, що вироблятиметься на основі ліцензії) -
_____________________________________________________________________________
__________.

1.3. "Спеціальне обладнання" - обладнання, необхідне для виготовлення продукції за
ліцензією (додаток N 2).

1.4. "Конфіденційність" - дотримання заходів із запобігання випадкового чи навмисного
розголошення відомостей, що стосуються патентів, третім особам.

1.5. "Звітний період" - період діяльності Ліцензіата щодо виконання умов цього договору
протягом ____ місяців, починаючи з дати набрання договором сили.

1.6. "Сфера використання об'єкта ноу-хау" (сфера) - конкретні права, що надаються за
договором, способи використання зазначеного об'єкта, територія та строк, на які
надаються права.

1.7. "Територія"
______________________________________________________________________
_

(регіони відповідно до політико-
______________________________________________________________________
________________ адміністративного поділу країни або
галузь промисловості і т. ін.)

1.7. "Ціна продажу" - визначена ціна за одиницю продукції за ліцензією, на базі якої
встановлюється розмір роялті.

2. Об'єкт договору

2.1. Ліцензіар надає Ліцензіатові на строк дії цього договору та за винагороду, яка
виплачується Ліцензіатом,
_____________________________________________________________________________
_______

(виключну/одиничну/невиключну)
ліцензію на ноу-хау.

2.2. За цим договором Ліцензіатові надається право:

(Варіанти п. 2.2)

(при виключній ліцензії):

- на виробництво, використання та продаж продукції за ліцензією (зокрема, з
використанням при потребі спеціального обладнання, комплектуючих вузлів, деталей та
сировини, що застосовуються Ліцензіаром на вказаній у пп. 1.7 цього договору території);
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- на надання субліцензії іншим особам в обсязі наданих йому за цим договором прав у
визначеній договором сфері.

При цьому Ліцензіар не може використовувати сам, а також передавати іншим особам
вказані права у визначеній цим договором сфері;

(при одиничній ліцензії):

- на виробництво, використання та продаж продукції за ліцензією (зокрема, з
використанням при потребі спеціального обладнання, комплектуючих вузлів, деталей та
сировини, що застосовуються Ліцензіаром на вказаній у пп. 1.7 території).

При цьому Ліцензіар зберігає за собою право самому використовувати вказане право як за
межами, так і в межах визначеної цим договором сфери;

(при невиключній ліцензії:)

- на виробництво, використання та продаж продукції за ліцензією (зокрема, з
використанням при потребі спеціального обладнання, комплектуючих вузлів, деталей та
сировини, що застосовуються Ліцензіаром на вказаній у пп. 1.7 території).

При цьому Ліцензіар зберігає за собою право самому використовувати вказане право як за
межами, так і в межах визначеної цим договором сфери та передавати його іншим особам.

2.3. Умови надання невиключної ліцензії іншим особам не можуть бути більш
сприятливими ніж визначені цим договором. У разі надання іншій особі невиключної
ліцензії на використання прав, що є об'єктом цього договору, Ліцензіар зобов'язаний
повідомити про це Ліцензіата і запропонувати йому такі ж умови.

3. Технічна документація

3.1. Вся технічна документація, необхідна і достатня для виробництва продукції за
ліцензією (додаток N 3), передається Ліцензіаром уповноваженому представникові
Ліцензіата у
_____________________________________________________________________________
_________

(адреса місця передачі)
з дня набрання сили цим договором.

Технічна документація та матеріали щодо технічних норм та стандартів, що прийняті у
відповідній галузі промисловості Ліцензіата, виготовляються Ліцензіатом за згодою
Ліцензіара. За попередньою домовленістю між Сторонами технічна документація може
бути пристосована до умов Ліцензіата.

Технічна документація повинна мати розшифровку умовних позначень та заводських
норм, на які даються посилання в цій технічній документації.

3.2. При передачі технічної документації складається приймально-здавальний акт з
підписами уповноважених представників обох сторін. Якщо Ліцензіат або його
уповноважений представник не з'явилися у строк, встановлений для передачі, то Ліцензіар
може надіслати документацію рекомендованою поштою на адресу та за рахунок
Ліцензіата.
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Датою передачі документації вважатиметься дата акта приймання-передачі або дата
поштового штемпеля на накладній, відповідно.

3.3. Якщо Ліцензіат при передачі чи протягом 3 (трьох) місяців після отримання ним
документації встановить неповноту чи неправильність отриманої від Ліцензіара
документації, то Ліцензіар зобов'язаний протягом 3 (трьох) тижнів після надходження
письмової рекламації передати документацію, якої не вистачає, або виправити часткові
недоліки та передати відкориговану документацію Ліцензіату.

У цьому разі датою передачі документації вважатиметься дата передачі документації, якої
не вистачало, чи відкоригованої документації згідно з положеннями абзацу 2 п. 3.2.

3.4. Ліцензіат може розмножити документацію для своїх потреб, але при збереженні
зобов'язань зі забезпечення конфіденційності.

4. Удосконалення та поліпшення

4.1. Протягом строку дії цього договору Сторони зобов'язуються негайно інформувати
одна одну про всі проведені ними удосконалення, що стосуються ноу-хау продукції за
ліцензією.

4.2. Сторони зобов'язуються, в першу чергу, пропонувати одна одній всі вищевказані
удосконалення і поліпшення. Умови передачі цих удосконалень і поліпшень
узгоджуватимуться Сторонами додатково.

4.3. Захищені та заявлені удосконалення і поліпшення, що стосуються ноу-хау та
продукції за ліцензією, а також удосконалення та поліпшення особливої цінності, які
створюються однією із Сторін, вважаються такими, що належать їй та, в першу чергу,
будуть запропоновані іншій Стороні. Передача цих удосконалень та поліпшень
проводиться, як правило, з оплатою на умовах окремого ліцензійного договору.

4.4. У разі відмови будь-якої із Сторін чи неотримання відповіді на пропозицію, що
стосується використання удосконалень чи поліпшень протягом _____ місяців, Сторони
мають право пропонувати удосконалення чи поліпшення третім особам.

5. Зобов'язання та відповідальність

5.1. Ліцензіар заявляє, що на момент підписання цього договору йому нічого невідомо про
права інших осіб, які б могли бути порушені наданням цієї ліцензії.

5.2. Ліцензіар гарантує технічну здійсненність виробництва продукції за ліцензією на
підприємстві(ах) Ліцензіата та, за можливістю, досягнення показників, передбачених цим
договором, за умови повного дотримання Ліцензіатом технічних умов та інструкцій
Ліцензіара.

Механічні, технологічні, техніко-економічні та інші показники продукції за ліцензією
наводяться у додатку до цього договору.

5.3. Ліцензіар заявляє, що технічна документація та інші матеріали, що передаються
Ліцензіату, будуть комплексно, якісно виготовлені відповідно до чинних норм і стандартів
Ліцензіата.
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Примітка. Сторони можуть застережити й інші вимоги щодо документації та іншої
інформації.

5.4. Ліцензіат зобов'язується виготовляти продукцію у повній відповідності з отриманою
технічною документацією та інструкціями Ліцензіара в частині, що стосується ноу-хау.

Примітка. Сторони за домовленістю можуть не включати цей пункт у договір.

5.5. Сторона, що не виконала вищевказаних умов, зобов'язана відшкодувати іншій Стороні
понесені нею у зв'язку з цим невиконанням збитки в межах ____.

5.6. За порушення строків передачі технічної документації та іншої необхідної інформації
відповідно до розділу 4 цього договору Ліцензіат виплачує Ліцензіарові штраф, що
вираховується у розмірах _____, але не вище _____.

5.7. Розмір відшкодування збитків та договірних штрафів, про які одна Сторона може
заявити через різні порушення умов цього договору, не може перевищувати отриманих
(належних для отримання) чи виплачених (які потрібно виплатити) за розділом 7 цього
договору сум, якщо Сторони не домовилися про інше.

6. Технічна допомога в освоєнні виробництва продукції за ліцензією

6.1. Для надання технічної допомоги Ліцензіату в освоєнні виробництва продукції за
ліцензією, а також навчання персоналу Ліцензіата методам та прийомам роботи, що
відносяться до виготовлення та застосування продукції за ліцензією, Ліцензіар на
прохання Ліцензіата відряджає на підприємство(а) Ліцензіата необхідну кількість
спеціалістів. Ліцензіат повідомляє Ліцензіара про своє прохання за ____ місяців до дати
передбачуваного виїзду спеціалістів.

6.2. Ліцензіат забезпечує спеціалістів Ліцензіара на час їх перебування на підприємстві(ах)
- Ліцензіата приміщенням у готелі, транспортними засобами для проїзду до місця роботи і
назад, телефонно-телеграфним зв'язком та іншими погодженими видами обслуговування.

6.3. Усі витрати, пов'язані з відрядженням спеціалістів з метою надання необхідної
технічної допомоги, враховуючи оплату вартості залізниці чи авіаквитків
______________________ до місця їх призначення і назад, перевезення ____ кг багажу на
одну людину понад дозволені за авіаквитком, а також винагороду залежно від кваліфікації
спеціалістів, несе Ліцензіат за такими ставками:
_____________________________________________________________________________
________.

6.4. У разі звернення Ліцензіата до Ліцензіара з проханням про відвідування підприємств,
що виробляють продукцію за ліцензією, з метою ознайомлення з їх виробництвом та
обладнанням на місці, Ліцензіар має задовольнити таке прохання.

Усі витрати, пов'язані з відвідуванням та перебуванням спеціалістів на підприємствах
Ліцензіара, несе Ліцензіат.

6.5. На прохання Ліцензіата та за його рахунок Ліцензіар поставить йому зразки продукції
за ліцензією та матеріалів, а також спеціальне обладнання, необхідне для виробництва
продукції за ліцензією.

Примітка. Якщо Ліцензіаром виступає фізична особа, пп. 6.4 і 6.5 не застосовуються.
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7. Платежі

7.1. За надання прав, що передбачені цим договором, за технічну документацію та іншу
інформацію, що вказана у додатку 4, Ліцензіат виплачує Ліцензіарові винагороду
відповідно до наступного:

Варіант 1
(передбачає одночасні та періодичні виплати суми, що була обумовлена наперед)

а) сума в розмірі
_______________________________________________________________ гривень

(цифрами та прописом)
виплачується за пред'явленням рахунку в трьох примірниках
у
______________________________________________________________________
____________

(банк Ліцензіара)
протягом ______ днів від дати _______________ _____;

б) сума в розмірі ___________________________________ гривень
виплачується за пред'явленням

(цифрами та прописом)
рахунку в трьох примірниках
____________________________________________________________

(банк Ліцензіара)
протягом ______ днів від дати набрання договором сили;

в) сума в розмірі
_____________________________________________________________ гривень

(цифрами та прописом)
виплачується за пред'явленням рахунку, у трьох примірниках та копії акта
приймання-передавання або копії накладної, передбачених у п. 3.2 цього
договору, протягом ____ днів від дати приймання технічної документації;

г) сума в розмірі
______________________________________________________________ гривень

(цифрами та прописом)
виплачується протягом ______ днів від дати початку виробництва/серійного
виробництва.

Сторони визначають, що вважається початком виробництва/серійного
виробництва.

Варіант 2
(передбачає одночасні або періодичні платежі та подальші поточні відрахування

протягом строку дії цього договору)

а) початкова виплата в розмірі
________________________________________________________

(цифрами та прописом)
гривень виплачується протягом
______________________________________________ днів від дати
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набрання чинності цим договором
_______________________________________________________;

(банк Ліцензіара)

- періодичні відрахування (роялті) виплачуються Ліцензіарові у розмірі ____ %
від ціни продажу продукції за ліцензією і ____ % від ціни продажу спеціальної
продукції, виготовленої та реалізованої Ліцензіатом;

- періодичні відрахування (роялті) виплачуються Ліцензіарові у розмірі
______________________

___________________________________________________________________
гривень за одиницю

(цифрами та прописом)
(штуку, кілограм і т. ін.) продукції за ліцензією і
_____________________________________________
____________________________________________________________________
гривень за одиницю

(цифрами та прописом)
спеціальної продукції, виготовленої та реалізованої Ліцензіатом.

З урахуванням специфіки предмета цього договору Сторони можуть
домовитися про платежі у вигляді роялті без попередньої оплати;

б) початкова оплата в розмірі
_________________________________________________________

(цифрами та прописом)
гривень, з яких:

- сума у розмірі
_____________________________________________________________________

(цифрами та прописом)
гривень виплачується) протягом _____ днів від дати набрання цим договором
сили (інкасо з негайною оплатою, з наступним акцептом і т. ін.);

- сума в розмірі
_____________________________________________________________________

(цифрами та прописом)
гривень виплачується за пред'явленням рахунку у трьох примірниках
__________________________
______________________________________________________________________
_______________

(банк Ліцензіара)
протягом _____ днів після передання технічної документації, вказаної у розділі 3
цього договору, і копії акта приймання-передавання або копії відправленої
поштою накладної, як це передбачено п. 3.2;

- періодичні відрахування (роялті) - у % або гривнях, як це передбачено у
підпункті "а" Варіанта 2.

7.2. Періодичні відрахування (роялті) здійснюються Ліцензіатом протягом ____ днів, що
настають за звітним періодом.
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7.3. Усі платежі за цим договором розуміються як платежі нетто на користь Ліцензіара.

7.4. Після припинення строку дії цього договору його положення застосовуються доти,
доки не будуть остаточно врегульовані платежі, зобов'язання за якими виникли у період
його дії.

8. Інформація та звітність

8.1. Ліцензіат протягом ____ днів, які настають за звітним періодом, надає Ліцензіару
зведені бухгалтерські дані щодо обсягу виробництва та реалізації продукції за ліцензією
та спеціальної продукції протягом звітного періоду, а також дані про ціни продажу
продукції за ліцензією та спеціальної продукції.

8.2. Ліцензіар має право проводити перевірку даних щодо обсягу виробництва та
реалізації продукції за ліцензією та спеціальної продукції на підприємствах Ліцензіата за
зведеними бухгалтерськими даними відповідно до п. 1.7 цього договору. Ліцензіат
зобов'язується забезпечити можливість такої перевірки.

Примітка. Розділ 8 застосовується у випадках, коли платежі здійснюються відповідно до
розділу 7 (Варіант 2).

9. Забезпечення конфіденційності

9.1. Сторони беруть на себе зобов'язання із збереження конфіденційності технічної
документації та інформації, що стосуються виробництва продукції за ліцензією та
спеціальної продукції.

Сторони вживатимуть усіх необхідних заходів для того, щоб попередити повне чи
часткове розголошення вказаних відомостей чи ознайомлення з ними інших осіб без
взаємної домовленості.

9.2. З переданою документацією, інформацією будуть ознайомлені тільки ті особи з
персоналу підприємств Ліцензіата та партнерів з кооперації, які безпосередньо пов'язані з
виробництвом продукції за ліцензією.

9.3. У разі розголошення Ліцензіатом чи його партнерами з кооперації відомостей, що
містяться у вказаній документації та інформації, Ліцензіат відшкодує Ліцензіарові
понесені ним у зв'язку з цим збитки. Таку саму відповідальність несе Ліцензіар.

9.4. Зобов'язання із збереження конфіденційності зберігають свою силу і після закінчення
строку дії цього договору чи його дострокового розірвання протягом наступних ____
(днів) років.

10. Захист прав, що передаються

10.1. Якщо після укладення цього договору будь-які інші особи подадуть заявку на патент
або їм будуть видані патенти на території, що можуть позбавити Ліцензіара або Ліцензіата
права повністю або частково використовувати ноу-хау, Сторони негайно після того, як їм
стане відомо про це, вчинять сумісні дії на захист ноу-хау і, у разі необхідності, з
оспорювання дійсності заявок чи патентів інших осіб, а також здійснять інші заходи,
пов'язані з виконанням цього договору.

10.2. У разі, якщо до Ліцензіата будуть пред'явлені претензії чи позов з приводу
порушення ним прав інших осіб у зв'язку з використанням ліцензії за цим договором
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Ліцензіат повідомляє про це Ліцензіара. Ліцензіат за згодою Ліцензіара зобов'язується
врегулювати такі претензії або здійснити інші дії, які виключають виникнення витрат та
збитків для Ліцензіата. Понесені Ліцензіатом витрати та збитки в результаті врегулювання
вказаних претензій чи закінчення судових процесів будуть розподілені між Сторонами за
їх домовленістю.

11. Реклама

11.1. Ліцензіат має право/зобов'язується вказувати у відповідних рекламних матеріалах, а
також на продукції за ліцензією та спеціальній продукції, що випускається на його
підприємстві, що ця продукція виробляється за ліцензією Ліцензіара.

11.2. Питання про використання Ліцензіатом торговельної марки Ліцензіара Сторони
врегульовують окремою угодою.

12. Вирішення спорів

12.1. У разі виникнення спорів між Ліцензіаром та Ліцензіатом щодо застосування і
тлумачення норм цього договору Сторони вживатимуть всіх заходів до вирішення їх
шляхом переговорів між собою.

12.2. У разі неможливості вирішення таких спорів шляхом переговорів, вони будуть
вирішуватися у ________________ порядку.

У разі, якщо однією із Сторін договору є фізична особа - у судовому порядку у
___________________ суді; у разі, якщо обидві Сторони є юридичними особами, - у
___________________ господарському суді.

13. Строки дії договору

13.1. Цей договір укладено на _____ років. Договір набуває сили з дати його підписання
чи схвалення відповідними компетентними органами, якщо це схвалення необхідне, але
не пізніше ____ місяців від дати підписання. В останньому випадку договір набирає сили
в момент відправки повідомлення про схвалення його іншою Стороною.

13.2. Цей договір за взаємною згодою Сторін може бути продовжено. Умови продовження
строку дії договору будуть визначені Сторонами за шість місяців до закінчення строку дії
цього договору.

13.3. Кожна зі Сторін має право достроково розірвати цей договір шляхом письмового
повідомлення, якщо інша Сторона не виконає будь-яку умову за п. п. _______ цього
договору. Однак Стороні, що не виконала свого зобов'язання, буде надано _______ місяці
для усунення порушення.

13.4. Якщо цей договір буде достроково розірвано через невиконання Ліцензіатом своїх
зобов'язань, то він позбавляється права виробляти, використовувати і продавати
продукцію за ліцензією, так само як використовувати ноу-хау в будь-якій іншій формі і
зобов'язаний повернути Ліцензіатові всю технічну документацію.

13.5. По закінченні строку дії договору Ліцензіат має право використовувати об'єкт цього
договору безоплатно, якщо не буде узгоджено інше. При цьому зобов'язання з
конфіденційності зберігаються.
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14. Інші умови

14.1. Права та обов'язки кожної зі Сторін за цим договором не можуть передаватися іншій
фізичній чи юридичній особі без письмового на те дозволу іншої Сторони, за винятком
випадків, передбачених цим договором.

14.2. Усі зміни та доповнення до цього договору мають бути здійснені у письмовій формі і
підписані уповноваженими на те особами, а також схвалені компетентними органами,
якщо таке схвалення необхідне.

14.3. У всьому іншому, що не передбачено цим договором, застосовуватимуться норми
цивільного та цивільно-процесуального права.

14.4. Сторони домовилися, що у разі необхідності процедури з державної реєстрації
договору (відомостей щодо договору) здійснюватиме
________________________________.

14.5. Згадані у цьому договорі додатки NN 1 - 4 на _____ аркушах є його невід'ємною
частиною.

14.6. Цей договір укладений у м. _______________ "___" ____________ ____ р. у двох
примірниках, по одному кожній із сторін.

15. Юридичні адреси, реквізити та підписи Сторін

ЛІЦЕНЗІАР ЛІЦЕНЗІАТ

_________________________ ____________________________

_________________________ ____________________________

_________________________ ____________________________

_________________________ ____________________________

ПІДПИСИ СТОРІН

ЛІЦЕНЗІАР ЛІЦЕНЗІАТ

___________
_

(підпис)

/_________________
___/

(П. І. Б.)

____________
(підпис)

/_________________
___/

(П. І. Б.)

М. П. М. П.
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5 зразок
(Фірмовий бланк або штамп із
зазначенням повного найменування,
поштових і платіжних реквізитів
заявника претензії)

__________________________________
_

(повне найменування особи, якій
__________________________________

_
пред'являється претензія)

__________________________________
_

(поштові реквізити, телефон)
Дата "___" _______________ 200_ р.

ПРЕТЕНЗІЯ N ___
щодо повернення грошових коштів, сплачених за товари, яких не

вистачає

Сума цієї претензії складає _____________________________________ грн.
(зазначити суму претензії в тому випадку, якщо претензія підлягає грошовій оцінці,

до претензії додати розрахунок суми претензії)

За залізничною накладною N ___ від "___" ____________ ____ р. на нашу адресу
надійшов відвантажений вами товар _________________________________

________________________________________________________________,
(найменування)

що був оплачений нами за платіжним дорученням N ______________ від "___"
___________ ____ р.

Вантаж прибув ___________________________________________________
(стан вагона або контейнера, пломб, маркування тощо)

і виданий залізницею без перевірки, про що свідчить відмітка станції призначення
на звороті залізничної накладної.

Під час приймання вантажу за участю представника ___________________
________________________________________________________________

(громадськості, іншої організації)
було виявлено нестачу ____________________________________________
________________________________________________________________

(найменування товару)
в кількості ___ на суму ___ грн., що підтверджується ___________.
На підставі вищевикладеного, керуючись ________________, просимо повернути

нам грошові кошти, сплачені за товар, якого не вистачає, в сумі ______________________
грн., шляхом їх перерахування на наш поточний рахунок N ______________________ в
_____________________________________

(найменування банку)
м. _______________________________.

Додатки:
1. Залізнична накладна N ___ від "___" ____________ ____ р.
2. Акт здавання-приймання N ___ від "___" ____________ ____ р.
3. Посвідчення на представника громадськості (іншої організації)
N ___ від "___" ____________ ____ р.
4. Розрахунок суми претензії.
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5. Телеграма про виклик вантажовідправника.
6. _______________________________________________.

У разі, якщо визначені у претензії документи відсутні в іншої сторони, до
претензії додаються оригінали документів, що підтверджують пред'явлені заявником
претензії вимоги, або їх належним чином засвідчені копії.

Керівник
або його заступник _____________________________

(підпис)
Виконавець _____________________________

(прізвище, номер телефону)
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6 зразок
(Фірмовий бланк або штамп із
зазначенням повного найменування,
поштових і платіжних реквізитів
заявника претензії)

__________________________________
_

(повне найменування особи, якій
__________________________________

_
пред'являється претензія)

__________________________________
_

(поштові реквізити, телефон)
Дата "___" _______________ 200_ р.

ПРЕТЕНЗІЯ N ___
щодо недопоставки продукції

Сума цієї претензії складає ___________________________________ грн.
(зазначити суму претензії в тому випадку, якщо претензія підлягає грошовій оцінці,

до претензії додати розрахунок суми претензії)

У відповідності до укладеного між ____________ та ___________ Договору
____________________ N ___ від "___" ____________ ____ р. ви були зобов'язані
поставити нам в ____________ ____ р. ___________________________

(квартал, місяць)
________________________________________________________________

(найменування продукції, товару)
у кількості _______________________________________________________
на суму _____________________________________________________ грн.
Фактично за вказаний період поставлено _____________________________

(найменування продукції)
в кількості _______________________________________________________
на суму _____________________________________________________ грн.
Таким чином, вами недопоставлено у визначений Договором строк ______
________________________________________________________________

(найменування продукції)
в кількості _______________________________________________________
на суму _____________________________________________________ грн.
На підставі вищевикладеного, керуючись ___________________________

_________________________, просимо провести допоставку продукції, якої не вистачає, у
__________ строк в порядку ___________________ і перерахувати на наш поточний
рахунок N ___________ в ________________________________ в м.

(найменування банку)
________________ штраф в розмірі ___ відсотків від вартості недопоставленої продукції,
що становить суму ___________________________________________ грн.

Додатки:

Керівник
або його заступник _____________________________

(підпис)
Виконавець _____________________________

(прізвище, номер телефону)
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7 зразок

ТОВАРООБМІННИЙ (БАРТЕРНИЙ) ДОГОВІР

м. ________________ "___" ____________ 200_ р.
________________________________________________________________

(вказати найменування сторони)
(надалі іменується "Сторона 1") в особі ____________________________________
______________________________________________________________________,

(вказати посаду, прізвище, ім'я, по батькові)
що діє на підставі ______________________________________________________,

(вказати: статуту, довіреності, положення тощо)
з однієї сторони, та
________________________________________________________________

(вказати найменування сторони)
(надалі іменується "Сторона 2") в особі ____________________________________,

(вказати посаду, прізвище, ім'я, по батькові)
що діє на підставі ______________________________________________________,

(вказати: статуту, довіреності, положення тощо)
з іншої сторони,
(в подальшому разом іменуються "Сторони", а кожна окремо - "Сторона") уклали цей
Товарообмінний (бартерний) договір (надалі іменується "Договір") про таке.

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. За цим Договором кожна із Сторін зобов'язується передати другій Стороні у

власність один товар в обмін на інший.
1.2. Сторона 1 передає у власність Стороні 2 товари, вказані в додатку N __ до

цього Договору, у строки, в місці, в порядку та на умовах, вказаних в додатку N ___
до цього Договору. Відповідний додаток має містити усю необхідну інформацію про
товари.

1.3. Сторона 2 передає у власність Стороні 1 товари, вказані в додатку N __ до
цього Договору, у строки, в місці, в порядку та на умовах, вказаних в додатку N ___ до
цього Договору. Відповідний додаток має містити усю необхідну інформацію про товари.

1.4. Товари, передбачені в підпунктах 1.3 та 1.4 цього Договору, надалі разом
іменуються "товар" або "товари".

2. ОЦІНКА ВАРТОСТІ ТОВАРУ
2.1. В додатку N ___ до цього Договору на основі цін, встановлених із урахуванням

кон'юнктури ціноутворення на аналогічні товари на ринку _________ визначені:
загальна вартість товарів, що передаються кожною зі Сторін за цим Договором (для

обліку збалансованих поставок);
оцінка кожної одиниці товарів окремо (для обліку виконання зобов'язань Сторонами

і можливого врегулювання відносин у випадках, коли не відбувається виконання
Сторонами своїх обов'язків в натурі).

3. ПАКУВАННЯ ТА МАРКУВАННЯ
3.1. Товар повинен відвантажуватися в упаковці, яка відповідає характеру товару, і

забезпечуватиме при належному поводженні з ним схоронність такого товару при
тривалому транспортуванні, з урахуванням можливого його перевезення морським
шляхом, змішаним транспортом, а також при наявності декількох перевантажень в дорозі.

3.2. В кожне вантажне місце повинен бути вкладений докладний пакувальний лист
_________________ і ____________________________________ мовами, в якому
вказуються: перелік упакованих предметів, кількість, номер місця, вага брутто і нетто,
назви Сторін цього Договору і номер цього Договору.

3.3. На кожне вантажне місце ________________________________________
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і _________________________________ мовами повинна бути нанесена фарбою, що не
змивається, маркування, вказане в додатках N ___ і N ____ до цього Договору.

4. ТЕХНІЧНА ТА ТОВАРОСУПРОВОДЖУВАЛЬНА ДОКУМЕНТАЦІЯ
4.1. Сторона, що поставляє товари, направляє технічну і товаросупроводжувальну

документацію, вказану в додатку N __ до Договору, а також рахунок в _________________
екземплярах для ведення оперативного обліку Сторонами ходу виконання обов'язків
шляхом ___________ в строк ______________.

5. ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ВІДВАНТАЖЕННЯ
5.1. Сторона, що поставляє товари, зобов'язана протягом __________ днів

повідомити Стороні, що одержує товари, про проведене відвантаження товару шляхом _.
5.2. В такому повідомленні вказуються:
дата відвантаження;
номер вагону, автомашини, рейсу літака, назва судна;
номер договору;
назва і кількість відвантаженого товару.

6. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ
6.1. Усі спори, що виникають з цього Договору або пов'язані із ним, вирішуються

шляхом переговорів між Сторонами.
6.2. Якщо відповідний спір неможливо вирішити шляхом переговорів, він

вирішується в судовому порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого
спору відповідно до чинного в Україні законодавства.

7. ДЕФЕКТИ В ТОВАРІ
7.1. Сторона, що поставляє товари, в яких виявлені дефекти, зобов'язана за свій

рахунок в строк ________ шляхом ___________________ замінити дефектні товари.
8. НЕДОСТАЧА ТОВАРУ

8.1. При виявленні Стороною, що одержує товари, їх недостачі, за яку
відповідальність несе Сторона, яка передає товари, остання, за вимогою Сторони що
одержує, зобов'язана допоставити недопоставлену кількість товарів в строк
______________ шляхом ___________________.

9. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН ЗА ПОРУШЕННЯ ДОГОВОРУ
9.1. У випадку порушення зобов'язання, що виникає з цього Договору (надалі

іменується "порушення Договору"), Сторона несе відповідальність, визначену цим
Договором та (або) чинним в Україні законодавством.

9.1.1. Порушенням Договору є його невиконання або неналежне виконання, тобто
виконання з порушенням умов, визначених змістом цього Договору.

9.1.2. Сторона не несе відповідальності за порушення Договору, якщо воно сталося
не з її вини (умислу чи необережності).

9.1.3. Сторона вважається невинуватою і не несе відповідальності за порушення
Договору, якщо вона доведе, що вжила всіх залежних від неї заходів щодо належного
виконання цього Договору.

10. ДІЯ ДОГОВОРУ
10.1. Цей Договір вважається укладеним і набирає чинності з моменту його

підписання Сторонами та його скріплення печатками Сторін.
10.2. Строк цього Договору починає свій перебіг у момент, визначений у п. 10.1

цього Договору та закінчується ______________________________________.
10.3. Закінчення строку цього Договору не звільняє Сторони від відповідальності

за його порушення, яке мало місце під час дії цього Договору.
10.4. Якщо інше прямо не передбачено цим Договором або чинним в Україні

законодавством, зміни у цей Договір можуть бути внесені тільки за домовленістю Сторін,
яка оформлюється додатковою угодою до цього Договору.
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10.5. Зміни у цей Договір набирають чинності з моменту належного оформлення
Сторонами відповідної додаткової угоди до цього Договору, якщо інше не встановлено у
самій додатковій угоді, цьому Договорі або у чинному в Україні законодавстві.

10.6. Якщо інше прямо не передбачено цим Договором або чинним в Україні
законодавством, цей Договір може бути розірваний тільки за домовленістю Сторін, яка
оформлюється додатковою угодою до цього Договору.

10.7. Цей Договір вважається розірваним з моменту належного оформлення
Сторонами відповідної додаткової угоди до цього Договору, якщо інше не встановлено у
самій додатковій угоді, цьому Договорі або у чинному в Україні законодавстві.

11. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ
11.1. Усі правовідносини, що виникають з цього Договору або пов'язані із ним, у

тому числі пов'язані із дійсністю, укладенням, виконанням, зміною та припиненням цього
Договору, тлумаченням його умов, визначенням наслідків недійсності або порушення
Договору, регламентуються цим Договором та відповідними нормами чинного в Україні
законодавства, а також застосовними до таких правовідносин звичаями ділового обороту
на підставі принципів добросовісності, розумності та справедливості.

11.2. Після підписання цього Договору всі попередні переговори за ним,
листування, попередні договори, протоколи про наміри та будь-які інші усні або письмові
домовленості Сторін з питань, що так чи інакше стосуються цього Договору, втрачають
юридичну силу, але можуть братися до уваги при тлумаченні умов цього Договору.

11.3. Сторони несуть повну відповідальність за правильність вказаних ними у
цьому Договорі реквізитів та зобов‘язуються своєчасно у письмовій формі повідомляти
іншу Сторону про їх зміну, а у разі неповідомлення несуть ризик настання пов'язаних із
ним несприятливих наслідків.

11.4. Відступлення права вимоги та (або) переведення боргу за цим Договором
однією із Сторін до третіх осіб допускається виключно за умови письмового погодження
цього із іншою Стороною.

11.5. Додаткові угоди та додатки до цього Договору є його невід'ємними частинами
і мають юридичну силу у разі, якщо вони викладені у письмовій формі, підписані
Сторонами та скріплені їх печатками.

11.6. Всі виправлення за текстом цього Договору мають силу та можуть братися до
уваги виключно за умови, що вони у кожному окремому випадку датовані, засвідчені
підписами Сторін та скріплені їх печатками.

11.7. Цей Договір складений при повному розумінні Сторонами його умов та
термінології українською мовою у двох автентичних примірниках, які мають однакову
юридичну силу, - по одному для кожної із Сторін.

МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ І РЕКВІЗИТИ СТОРІН

СТОРОНА 1
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________

ПІДПИСИ

За СТОРОНУ 1
Керівник _____________/____________/

М. П.

СТОРОНА 2
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________

СТОРІН

За СТОРОНУ 2
Керівник ______________/____________/

М. П.
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Типовий договір
оренди земельної частки (паю)

"___" _______________ 20__ р. село, селище, місто
_____________________

_______________________________
району

__________________________________
___

(Автономна Республіка Крим, область)

Цей Договір поширюється на підприємства, установи, організації, які використовують
землю для сільськогосподарських потреб, та громадян - власників сертифікатів на право
на земельну частку (пай).

Договір укладено між власником(-ами) земельної(-их) частки(-ок) (паю)(-їв)
_____________________________________________________________________________
___________

(П. І. Б. фізичної особи, адреса, серія і номер сертифіката на право на

_____________________________________________________________________________
___________

земельну частку (пай), ким виданий, дата видачі)

_____________________________________________________________________________
____________, який надалі іменується "Орендодавець" і діє відповідно до чинного
законодавства України, з одного боку, і
_____________________________________________________________________________
________________

(назва юридичної особи -

_____________________________________________________________________________
___________

недержавного сільськогосподарського підприємства, іншого агроформування, яке діє на підставі

_____________________________________________________________________________
___________

статуту (положення, установчого документа), її місцезнаходження, П. І. Б. уповноваженої особи,

_____________________________________________________________________________
___________,

П. І. Б. фізичної особи, адреса, паспортні дані)
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з другого боку, що надалі іменується "Орендар".

Орендодавець та Орендар надалі іменуються разом "Сторони", а кожний окремо -
"Сторона".

Сторони уклали цей Договір про таке:

1. Предмет Договору
Орендодавець передає, а Орендар приймає в оренду земельну(-і) частку(-и) (пай)(-ї))
розміром ______ умовних кадастрових гектарів, вартістю __________ гривень, яка
розміщена в межах земельної ділянки, виділеної в натурі єдиним масивом (кадастровий
план додається)

_____________________________________________________________________________
___________

(вказати кадастрову та інші характеристики земельної ділянки)

_____________________________________________________________________________
___________.

2. Умови Договору

2.1. Мета використання земельної частки (паю)

Земельна частка (пай) передається в оренду для сільськогосподарських потреб.

2.2. Орендна плата

За користування вказаною в Договорі земельною(-ими) часткою(-ами) Орендар сплачує
Орендодавцю щороку орендну плату (в розрахунку на одну земельну частку) у розмірі
_____________________________________________________________________________
_______________

(вказується розмір грошової плати в гривнях, натуральної -

_____________________________________________________________________________
__________.

кількість продукції, відробіткової - послуги, роботи Орендодавцю)

Розмір орендної плати визначається за домовленістю між Сторонами, але не може бути
меншим від розміру, встановленого чинним законодавством.

Форми орендної плати за оренду однієї земельної частки (паю) на 1 рік, які
встановлюються за домовленістю Сторін, наведені в додатку до Договору.

Орендар сплачує орендну плату протягом терміну дії Договору не пізніш як у термін від
_________________________ до ____________________ кожного року.

(число, місяць) (число, місяць)

Розмір платежів за окремими формами оплати щороку погоджується між Сторонами

www.vuzua.com.ua



31

шляхом унесення змін або доповнень до цього Договору (додаток).

Орендна плата, враховуючи невиплачену, підлягає індексації на дату її виплати відповідно
до рівня інфляції національної валюти України.

Орендар, за погодженням з Орендодавцем, може перенести термін виплати орендної
плати.

Абзац восьмий пункту 2.2 вилучено

(згідно з наказом Державного комітету України
по земельних ресурсах від 26.02.2002 р. N 25)

2.3. Термін дії Договору

Договір складено Сторонами терміном на _____ роки(-ів).

Початок дії Договору _______________ 20__ р., закінчення _____________ 20__ р.

Договір може бути припинений у будь-який час за взаємної згоди Сторін.

Сторони не мають права відмовитись від виконання умов цього Договору в
односторонньому порядку.

За Орендодавцем зберігаються всі права розпорядження земельною часткою (паєм).

В разі переходу права власності до інших осіб Договір оренди зберігає чинність для
нового власника.

У разі виділення земельної ділянки на основі земельної частки (паю) в натурі (на
місцевості) зобов'язання сторін припиняються відповідно до чинного законодавства.

(пункт 2.3 доповнено абзацом згідно з наказом Державного
комітету України по земельних ресурсах від 24.09.2001 р. N 166)

3. Права та обов'язки Сторін

Сторони зобов'язуються:

Орендодавець:

абзац третій розділу 3 вилучено

(згідно з наказом Державного комітету України
по земельних ресурсах від 24.09.2001 р. N 166)

не втручатися у виробничу діяльність Орендаря і не створювати йому будь-яких перешкод
при виконанні умов цього Договору;

не вносити зміни в Договір без згоди Орендаря.

Орендар:
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протягом дії Договору не змінювати цільове призначення земельної частки (паю),
визначене в пункті 2.1;

не допускати погіршення екологічного стану й родючості земельної ділянки;

відповідати і платити за всі витрати, пов'язані з використанням ним земельної ділянки;

своєчасно сплачувати орендну плату, визначену у Договорі;

після закінчення терміну Договору оренди повернути Орендодавцю орендовані землі в
стані, придатному для використання за цільовим призначенням;

за несвоєчасну сплату орендної плати - сплачувати пеню у розмірі 0,2 відсотка від суми
недоїмки за кожний день прострочення;

здійснювати комплекс заходів щодо охорони орендованих земель згідно з чинним
законодавством.

Сторони мають право:

у разі закінчення дії Договору до закінчення польових робіт термін оренди земельної
частки (паю) продовжити до повного завершення збирання врожаю;

вносити зміни та доповнення у Договір за згодою обох Сторін у письмовій формі.

Інші умови

_____________________________________________________________________________
___________
_____________________________________________________________________________
___________
_____________________________________________________________________________
___________

Відповідальність Сторін

Сторони несуть відповідальність за невиконання умов цього Договору.

Сторони не несуть відповідальності, якщо неможливо виконати умови цього Договору
внаслідок дії непереборної сили.

4. Прикінцеві положення
В інших випадках, які не передбачені цим Договором, сторони керуються чинним
законодавством України.

Спори, в разі відсутності взаємної згоди Сторін, щодо зміни умов цього Договору, його
дострокового розірвання на вимогу однієї зі Сторін розглядаються судом у встановленому
законодавством порядку.

Договір укладено в двох примірниках, один з яких перебуває в Орендодавця, другий - в
Орендаря і кожен з них має однакову юридичну силу.

Договір набуває чинності з моменту його реєстрації в _____________________ сільській
(селищній, міській) раді.
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Орендодавець

__________________________________
____

(П. І. Б., адреса)

__________________________________
____

(паспортні дані)

__________________________________
__

(ідентифікаційний номер)

__________________________________
__

(контактний телефон)

Орендар

__________________________________
__

(адреса, розрахунковий рахунок)

__________________________________
__

(ідентифікаційний номер)
__________________________________

__
(контактний телефон)

_______________________________
(підпис)

_______________________________
(підпис)

"___" _______________ 20 __ р. "___" _______________ 20 __ р.

Договір зареєстрований у книзі записів реєстрації договорів оренди земельних часток
(паїв) ____________________ради за N__________

_______________
(дата)

______________
(підпис)

______________________
(П. І. Б. посадової особи)

М. П.

Начальник Управління формування
земельних відносин Г. О. Волошин
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9 зразок

ЗАТВЕРДЖЕНО
установчими зборами (загальними
зборами акціонерів); засновником
закритого акціонерного товариства
"_______________________________"
Протокол N ______
від "___" ____________ 200_ р.
Голова загальних зборів акціонерів
________________

(підпис)
_________________

(П. І. Б.)
Секретар загальних зборів акціонерів
________________

(підпис)
_________________

(П. І. Б.)
М. П.

або: Голова Правління

________________
(підпис)

_________________
(П. І. Б.)

М. П.

СТАТУТ
ЗАКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

"____________________________________________"

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. Закрите акціонерне товариство "_______________________________" (далі за

текстом - Товариство) створено згідно з рішенням засновника (засновників) від "___"
____________ 200_ року N ______).

1.2. Засновником (засновниками) Товариства є:
• _______________________________________________________________;
• _______________________________________________________________.
1.3. Найменування Товариства:
• повне найменування - ___________________________________________.
• скорочене найменування - ________________________________________.
• комерційне (фірмове) найменування - ______________________________.
1.4. Місцезнаходження Товариства: ________________________________, адреса

___________________________.

2. ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ТОВАРИСТВА
2.1. Товариство є юридичною особою з дати його державної реєстрації.
2.2. Товариство має цивільні права та обов'язки, здійснює свою діяльність

відповідно до цього Статуту та закону. Товариство може бути відповідачем та позивачем
у суді.

2.3. Товариство має самостійний баланс, рахунки в банках, печатку та кутовий
штамп зі своїм найменуванням, знак для товарів і послуг.

2.4. Майно Товариства формується з джерел, не заборонених чинним
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законодавством України.
2.5. Товариство є власником:
• майна, переданого йому засновниками та акціонерами у власність як вклад до

статутного капіталу;
• продукції, виробленої Товариством у результаті господарської діяльності;
• одержаних доходів;
• іншого майна, набутого на підставах, не заборонених законом.
2.6. Товариство має право продавати, передавати безоплатно, обмінювати, здавати

в оренду юридичним та фізичним особам засоби виробництва та інші матеріальні
цінності, використовувати та відчужувати їх іншим шляхом, якщо це не суперечить
чинному законодавству України та цьому Статуту.

2.7. Товариство має право випускати акції, облігації та інші цінні папери. Умови
випуску та порядок розміщення акцій та облігацій визначаються у рішенні про їх випуск.

2.8. Товариство самостійно відповідає за своїми зобов'язаннями усім своїм майном.
2.9. Акціонери не відповідають за зобов'язаннями Товариства і несуть ризик

збитків, пов'язаних з діяльністю Товариства, у межах вартості акцій, що їм належать.
Акціонери, які не повністю оплатили акції, відповідають за зобов'язаннями Товариства у
межах неоплаченої частини вартості належних їм акцій.

3. МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА
3.1. Товариство створюється з метою здійснення підприємницької діяльності для

одержання прибутку в інтересах акціонерів Товариства, покращення добробуту акціонерів
у вигляді зростання ринкової вартості акцій Товариства, а також отримання акціонерами
дивідендів.

3.2. Предметом діяльності Товариства є:
• ______________________________________________________________;
• ______________________________________________________________;
• ______________________________________________________________.
3.3. Окремі види діяльності, перелік яких встановлюється законом, Товариство

може здійснювати після одержання ним спеціального дозволу (ліцензії).
3.4. Товариство має право самостійно здійснювати зовнішньоекономічну діяльність

у будь-якій сфері, пов'язаній з предметом його діяльності. При здійсненні
зовнішньоекономічної діяльності Товариство користується повним обсягом прав суб'єкта
зовнішньоекономічної діяльності відповідно до чинного законодавства України.

4. СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ ТА АКЦІЇ ТОВАРИСТВА
4.1. Статутний капітал Товариства становить ___________ гривень.
4.2. Статутний капітал Товариства поділено на акції:

Акції Товариства
(за категоріями і

типами)

Кількість акцій
(шт.)

Номінальна
вартість акцій

(грн.)

Частка у
статутному

капіталі
(%)

Прості іменні
Привілейовані іменні

4.3. Статутний капітал Товариства утворюється з вартості вкладів акціонерів,
внесених внаслідок придбання ними акцій. Всі акції Товариства розподілені між
Засновниками.

4.4. Товариство має право змінювати (збільшувати або зменшувати) розмір
статутного капіталу. Рішення про збільшення або зменшення розміру статутного капіталу
Товариства приймається загальними зборами акціонерів.

4.5. Розмір статутного капіталу може бути збільшено шляхом:
• збільшення номінальної вартості акцій;
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• додаткового випуску акцій.
4.6. Розмір статутного капіталу може бути зменшено шляхом:
• зменшення номінальної вартості акцій;
• купівлі Товариством частини випущених акцій з метою зменшення їх загальної

кількості.
4.7. Оплата вартості акцій Товариства може здійснюватися грошовими коштами (в

тому числі в іноземній валюті), цінними паперами, іншим речами або майновими чи
іншими відчужуваними правами, що мають грошову оцінку, якщо інше не встановлено
законом.

Товариство не може встановлювати обмеження або заборону на оплату акцій
грошовими коштами.

4.8. Грошова оцінка цінних паперів, інших речей або майнових чи інших
відчужуваних прав, що вносяться в оплату за акції Товариства, здійснюється за згодою
акціонерів Товариства.

4.9. Для визначення ринкової вартості цінних паперів, інших речей або майнових
чи інших відчужуваних прав, що вносяться в оплату за акції Товариства, може залучатись
незалежний оцінювач. У випадках, встановлених законом, грошова оцінка підлягає
незалежній експертній перевірці.

4.10. Акції Товариства повинні бути оплачені у повному обсязі:
• при створенні Товариства - у строки, встановлені установчими зборами, але не

пізніше року з дати його реєстрації;
• при додаткових емісіях акцій - у строки, встановлені у рішенні про випуск акцій,

але не пізніше року після реєстрації змін до статуту, пов'язаних із зміною розміру
статутного капіталу Товариства.

4.11. У разі, якщо Засновник не сплатив повної вартості акцій у встановлений
строк, він сплачує за час прострочки ___ відсотків річних від суми простроченого
платежу.

4.12. Товариство зобов'язане у випадках, передбачених чинним законодавством,
здійснити оцінку та викуп акцій у акціонерів, які вимагають цього. Оцінка та викуп акцій
здійснюються відповідно до чинного законодавства та внутрішніх документів Товариства.

4.13. Доведення до відома акціонерів інформації про визнання недійсними акцій, не
поданих у встановлений строк для анулювання згідно з рішенням Товариства про
зменшення розміру статутного капіталу, здійснюється шляхом надсилання персонального
повідомлення кожному акціонеру рекомендованим листом або врученням його під розпис.

4.14. Персональне повідомлення власників іменних акцій про зміну номінальної
вартості акцій без зміни розміру статутного капіталу акціонерного товариства
(деномінацію акцій) здійснюється шляхом надсилання повідомлення про деномінацію
рекомендованим листом або врученням його під розпис.

4.15. Товариство забезпечує надійну та ефективну реєстрацію та підтвердження
права власності на акції Товариства.

5. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ АКЦІОНЕРІВ ТОВАРИСТВА
5.1. Акції Товариства розподіляються між Засновниками і не можуть

розповсюджуватись шляхом підписки, купуватись та продаватись на біржі. Особи, які
набули право власності на акції Товариства, набувають статусу акціонерів (учасників)
Товариства.

Акціонерами Товариства можуть бути юридичні та (або) фізичні особи, які набули
право власності на акції Товариства при його створенні, при додатковому випуску акцій та
на вторинному ринку цінних паперів.

5.2. Кожна проста акція надає акціонеру - її власнику однакову сукупність прав,
включаючи право:

1) брати участь в управлінні Товариством (через участь та голосування на
загальних зборах особисто або через своїх представників);
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2) одержувати інформацію про діяльність Товариства. Встановлення обмеженого
доступу до фінансової звітності Товариства та його внутрішніх положень забороняється;

3) виходу із Товариства шляхом відчуження належних йому акцій.
4) брати участь у розподілі прибутку Товариства та одержувати його частину

(дивіденди);
5) на переважне придбання додатково випущених Товариством акцій в кількості,

пропорційній частці акціонера у статутному капіталі Товариства на дату прийняття
рішення про випуск акцій;

6) вимагати обов'язкового викупу Товариством всіх або частини належних йому
акцій у випадках та порядку, передбачених чинним законодавством України та
внутрішніми документами Товариства;

7) одержати, у разі ліквідації Товариства, частку вартості майна Товариства,
пропорційну частці акціонера у статутному капіталі Товариства;

8) реалізовувати інші права, встановлені цим Статутом та законом.
5.3. Кожна привілейована акція одного типу надає акціонеру - її власнику однакову

сукупність прав, включаючи право:
1) на переважне одержання дивідендів у порядку, передбаченому п. 6.6 цього

Статуту;
2) на пріоритетну участь у розподілі майна Товариства у разі його ліквідації, яке

реалізується шляхом отримання заздалегідь визначеної ліквідаційної вартості
(номінальної вартості акцій) до задоволення вимог акціонерів - власників простих акцій;

3) брати участь у загальних зборах Товариства з правом голосу тільки у випадках
вирішення питань про:

• виділ, злиття, приєднання, поділ, перетворення Товариства, якщо передбачається
обмін привілейованих акцій цього типу на привілейовані акції іншого типу або прості
акції;

• внесення змін чи доповнень до Статуту Товариства, що передбачають обмеження
прав акціонерів - власників привілейованих акцій цього типу;

• новий випуск привілейованих акцій, власники яких матимуть переваги в
черговості отримання дивідендів чи виплат у разі ліквідації Товариства;

• збільшення обсягу прав акціонерів - власників розміщених типів привілейованих
акцій, які мають переваги в черговості отримання дивідендів чи виплат у разі ліквідації
Товариства;

4) реалізовувати права, встановлені пп. 2, 3, 5 та 6 п. 5.2 цього Статуту та законом.
5.4. Акціонери Товариства зобов'язані:
1) додержуватися Статуту та виконувати рішення органів управління Товариством;
2) виконувати свої зобов'язання перед Товариством, у тому числі оплачувати акції

у розмірі, порядку та засобами, передбаченими Статутом;
3) не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про

діяльність Товариства;
4) нести інші обов'язки, встановлені цим Статутом та законом.

6. ПОРЯДОК РОЗПОДІЛУ ПРИБУТКУ І ПОКРИТТЯ ЗБИТКІВ
ТОВАРИСТВА

6.1. Порядок розподілу прибутку і покриття збитків Товариства визначається
рішенням загальних зборів відповідно до чинного законодавства України та Статуту
Товариства.

6.2. За рахунок чистого прибутку, що залишається в розпорядженні Товариства:
• виплачуються дивіденди;
• створюється та поповнюється резервний фонд (капітал);
• накопичується нерозподілений прибуток (покриваються збитки).
6.3. Напрями використання додаткових фінансових ресурсів Товариства,
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отриманих за рахунок накопичення нерозподіленого прибутку, затверджуються
загальними зборами акціонерів.

6.4. Резервний фонд (капітал) створюється шляхом щорічних відрахувань у розмірі
не менше п'яти відсотків від чистого прибутку Товариства. Щорічні відрахування у
резервний фонд (капітал) здійснюються до досягнення ним 25 відсотків від розміру
статутного капіталу Товариства.

6.5. Загальний обсяг та розмір дивідендів на одну акцію затверджуються
загальними зборами за пропозицією наглядової ради. Загальні збори приймають рішення
про форму та порядок виплати дивідендів відповідно до чинного законодавства України
та Статуту Товариства. На кожну просту акцію Товариства нараховується однаковий
розмір дивідендів.

6.6. Виплата дивідендів за привілейованими акціями проводиться їх власникам у
першу чергу порівняно з акціонерами - власниками простих акцій. Виплата дивідендів за
привілейованими акціями проводиться у заздалегідь визначеному розмірі, незалежно від
розміру одержаного Товариством прибутку у відповідному році. У тому разі, коли
прибуток відповідного року є недостатнім, виплата дивідендів за привілейованими
акціями проводиться за рахунок резервного фонду.

6.7. Дивіденди виплачуються один раз на рік за підсумками календарного року.
Виплата дивідендів за акціями має здійснюватися тільки у грошовій формі. Дивіденди
виплачуються протягом 3 місяців з дати прийняття загальними зборами рішення про
виплату дивідендів, шляхом перерахування коштів на особовий рахунок акціонера або
іншим чином за рішенням загальних зборів акціонерів. За прострочення виплати
дивідендів Товариство виплачує акціонерам дивіденди з урахуванням встановленого
індексу інфляції за весь час прострочення, а також ____ відсотків річних з простроченої
суми.

6.8. Право на отримання дивідендів мають особи, які є акціонерами на дату початку
строку виплати дивідендів. Дивіденди нараховуються тільки на повністю оплачені акції.

6.9. Загальні збори мають право приймати рішення про недоцільність нарахування
дивідендів на прості акції за підсумками роботи Товариства за рік.

Товариство не має права оголошувати та виплачувати дивіденди:
• до повної сплати всього статутного капіталу;
• при зменшенні вартості чистих активів акціонерного товариства до розміру,

меншого ніж розмір статутного капіталу і резервного фонду;
• в інших випадках, встановлених законом.
6.10. Товариство покриває збитки відповідно до вимог чинного законодавства

України.

7. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВА
7.1. Органами управління Товариства є:
• загальні збори акціонерів;
• наглядова рада;
• правління;
• ревізійна комісія.
7.2. ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ є вищим органом Товариства.
У загальних зборах мають право брати участь усі його акціонери незалежно від

кількості і виду акцій, що їм належать. Акціонер має право призначити свого
представника для участі у зборах. Представник може бути постійним чи призначеним на
певний строк. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого
представника у вищому органі Товариства, повідомивши про це правління Товариства.

7.3. Загальні збори мають право приймати рішення з усіх питань діяльності
Товариства, у тому числі і з тих, що передані загальними зборами до компетенції
правління Товариства.
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До компетенції загальних зборів належить:
1) внесення змін до Статуту Товариства, у тому числі зміна розміру його

статутного капіталу;
2) визначення організаційної структури Товариства; затвердження внутрішніх

положень про загальні збори, наглядову раду, правління, ревізійну комісію, посадових
осіб органів управління Товариства;

3) обрання та відкликання членів наглядової ради та ревізійної комісії, а також
утворення і відкликання правління Товариства;

4) визначення умов цивільно-правових (трудових) договорів (в тому числі умов
оплати праці), що укладаються з членами наглядової ради та ревізійної комісії;

5) прийняття рішень про притягнення до майнової відповідальності членів
наглядової ради та ревізійної комісії;

6) затвердження річної фінансової звітності, розподіл прибутку і збитків
Товариства;

7) затвердження звітів і висновків ревізійної комісії, строку та порядку виплати
частки прибутку (дивідендів);

8) створення, виділ та припинення філій та представництв Товариства,
затвердження їх положень;

9) прийняття рішень про створення та участь Товариства в інших юридичних
особах, вирішення питань про прийняття у зв'язку з цим Товариством на себе відповідних
зобов'язань;

10) прийняття рішення про укладення правочинів на суму, що перевищує 50
відсотків балансової вартості активів Товариства за даними останньої фінансової звітності
Товариства;

11) прийняття рішення про випуск, придбання та реалізацію Товариством власних
акцій;

12) прийняття рішення про форму випуску акцій (документарна чи
бездокументарна), деномінацію акцій Товариства;

13) прийняття рішень про випуск облігацій;
14) прийняття рішення про передачу ведення реєстру власників іменних цінних

паперів Товариства;
15) прийняття рішення про виділ, злиття, приєднання, поділ, перетворення

Товариства;
16) прийняття рішення про ліквідацію Товариства;
17) прийняття рішення про відшкодування акціонерам витрат, пов'язаних з

підготовкою та проведенням позачергових загальних зборів, скликаних акціонерами;
18) затвердження кошторисів витрат діяльності наглядової ради та ревізійної

комісії Товариства.
7.4. Повноваження, передбачені пп. 1, 3, 6, 7, 8, 14, 15, 16 п. 7.3 цього Статуту,

віднесені законом до виключної компетенції загальних зборів акціонерів і не можуть бути
передані ними для вирішення іншим органам Товариства.

7.5. За результатами діяльності Товариства за календарний рік правлінням
скликаються чергові (річні) загальні збори акціонерів. Чергові загальні збори скликаються
не рідше одного разу на рік та повинні бути проведені не пізніше чотирьох місяців після
закінчення фінансового року.

7.6. Позачергові загальні збори скликаються правлінням за власною ініціативою
або на вимогу наглядової ради, ревізійної комісії:

• у разі неплатоспроможності Товариства;
• у будь-якому випадку, якщо цього вимагають інтереси Товариства в цілому
Позачергові загальні збори повинні також бути скликані правлінням на вимогу

акціонерів (акціонера), які володіють у сукупності не менше 10 відсотками голосів у будь-
який час і з будь-якого приводу. Якщо правління протягом 20 днів не виконало вимогу
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акціонерів, які володіють у сукупності не менше 10 відсотками голосів, про скликання
позачергових загальних зборів, такі акціонери мають право скликати збори самі з
дотриманням порядку їх скликання, який визначений цим Статутом.

Позачергові загальні збори повинні бути проведені протягом 60 днів з дати
отримання вимоги про їх скликання.

7.7. Повідомлення про проведення загальних зборів не пізніше ніж за 45 днів до
дати їх проведення публікується правлінням Товариства в офіційному виданні Державної
комісії з цінних паперів та фондового ринку та в місцевій пресі за місцезнаходженням
Товариства. Крім того, власникам іменних акцій у той же строк повідомлення
надсилається рекомендованим листом або вручається за особистим підписом.

Повідомлення про проведення загальних зборів повинно містити:
1) повне найменування та місцезнаходження Товариства;
2) дату, час та місце проведення загальних зборів;
3) перелік питань, включених до порядку денного;
4) час початку та закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах;
5) порядок ознайомлення акціонерів з документами, пов'язаними із порядком

денним;
6) адресу, строк та способи внесення пропозицій акціонерів щодо порядку денного.
7.8. Не пізніше як за 30 днів до дати проведення загальних зборів акціонерів кожен

акціонер може запропонувати включення додаткових питань до порядку денного, а також
висунути кандидатів для обрання до складу органів Товариства. Пропозиції акціонерів, які
на дату їх внесення володіють у сукупності понад 10 відсотками голосів, не можуть бути
відхилені правлінням.

7.9. Про зміни, що сталися у порядку денному загальних зборів, правління
зобов'язане повідомити акціонерів шляхом публікації відповідної інформації в офіційному
виданні Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку та в місцевій пресі за
місцезнаходженням Товариства та надсилання цієї інформації рекомендованим листом
або вручення особисто під розпис власникам іменних акцій не пізніше як за 10 днів до
проведення загальних зборів. Зміни до порядку денного публікуються у тих самих органах
преси, у яких було опубліковано саме повідомлення про проведення загальних зборів.

7.10. Загальні збори визнаються правомочними за умови наявності кворуму, тобто
якщо в них беруть участь акціонери (їх представники), які мають відповідно до Статуту
Товариства понад 60 відсотків голосів. Наявність кворуму визначається один раз на
момент завершення реєстрації акціонерів (їх представників), які прибули для участі у
загальних зборах.

7.11. Рішення загальних зборів приймаються більшістю не менш як у 3/4 голосів
акціонерів, які беруть участь у зборах, щодо:

• внесення змін до Статуту Товариства;
• ліквідації Товариства.
З інших питань рішення приймаються простою більшістю голосів акціонерів

(більше 50 відсотків голосів акціонерів), які беруть участь у загальних зборах.
Голосування на загальних зборах з питань порядку денного здійснюється з

використанням бюлетенів для голосування.
7.12. Акціонер не має права голосу при вирішенні загальними зборами питань

щодо вчинення з ним правочину та щодо спору між ним і Товариством.
7.13. НАГЛЯДОВА РАДА є органом Товариства, який здійснює контроль за

діяльністю правління та захист прав акціонерів Товариства.
7.14. Наглядова рада обирається загальними зборами з числа акціонерів у кількості

_____ членів строком на _____________.
Порядок формування наглядової ради, а також вимоги до кандидатів та членів

наглядової ради встановлюються у Положенні про наглядову раду.
7.15. До компетенції наглядової ради належить вирішення питань, передбачених
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законом та Статутом Товариства, а також переданих для вирішення наглядовою радою
загальними зборами.

До виключної компетенції наглядової ради належить:
1) визначення основних напрямів діяльності Товариства, ухвалення стратегії

Товариства, затвердження річного бюджету, бізнес-планів та здійснення контролю за їх
реалізацією;

2) затвердження внутрішніх положень Товариства, за винятком тих, що
передбачені пп. 2 п. 7.3 цього Статуту;

3) встановлення порядку прийому, реєстрації та розгляду звернень та скарг
акціонерів;

4) визначення загальних засад інформаційної політики Товариства. Встановлення
порядку надання інформації акціонерам та особам, які не є акціонерами. Визначення
переліку відомостей, що є конфіденційними, а також встановлення порядку доступу до
конфіденційної інформації. Здійснення контролю за розкриттям інформації та реалізацією
інформаційної політики Товариства;

5) проведення перевірки достовірності річної та квартальної фінансової звітності до
її оприлюднення та (або) подання на розгляд загальних зборів акціонерів;

6) визначення умов контракту, трудового договору з головою та членами
правління, в тому числі умов оплати праці;

7) прийняття рішення про притягнення до відповідальності голови та членів
правління;

8) забезпечення функціонування належної системи внутрішнього та зовнішнього
контролю за фінансово-господарською діяльністю Товариства. Виявлення недоліків
системи контролю, розробка пропозицій та рекомендацій щодо її вдосконалення.
Здійснення контролю за ефективністю зовнішнього аудиту, об'єктивністю та
незалежністю аудитора. Здійснення контролю за усуненням недоліків, які були виявлені
під час проведення перевірок ревізійною комісією, службою внутрішнього аудиту та
зовнішнім аудитором;

9) затвердження зовнішнього аудитора та умов договору, що укладається з
аудитором, в тому числі встановлення розміру оплати його послуг; ініціювання
проведення аудиторських перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства;

10) призначення та звільнення внутрішніх аудиторів Товариства;
11) узгодження рішення правління про скликання чергових загальних зборів, в

тому числі їх порядку денного та тексту інформаційного повідомлення акціонерів.
Узгодження рішення правління про зміни в порядку денному чергових та позачергових
загальних зборів;

12) призначення та звільнення голів та секретарів (секретаріату) загальних зборів,
погодження персонального складу мандатної та лічильної комісій загальних зборів;

13) прийняття рішень про укладання правочинів на суму від 25 до 50 відсотків
балансової вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності
Товариства;

14) прийняття рішення про укладання правочинів, щодо яких є заінтересованість, у
випадках, передбачених п. 8.3 цього Статуту;

15) затвердження умов договору на ведення реєстру власників іменних цінних
паперів Товариства;

16) визначення умов оплати праці посадових осіб філій та представництв
Товариства;

17) надання пропозицій та рекомендацій загальним зборам щодо питань порядку
денного;

18) надання правлінню рекомендацій з питань розробки, укладення або внесення
змін до колективного договору у Товаристві, в тому числі рекомендацій щодо змісту
колективного договору.
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Питання, що належать до виключної компетенції наглядової ради, не можуть бути
передані нею для вирішення правлінню Товариства.

7.16. Організаційною формою роботи наглядової ради є чергові та позачергові
засідання. Засідання наглядової ради проводяться за необхідністю, але не менше одного
разу на три місяці. Засідання наглядової ради вважається правомочним, якщо в ньому
беруть участь не менше 2/3 від загальної кількості її членів. Рішення на засіданні
наглядової ради вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більше половини
членів наглядової ради, які беруть участь у її засіданні. Члени наглядової ради не мають
права передавати свої повноваження іншій особі.

Порядок скликання та проведення чергових та позачергових засідань наглядової
ради регулюється Положенням про наглядову раду.

7.17. Наглядова рада звітує перед загальними зборами про свою діяльність,
загальний стан Товариства та вжиті нею заходи, спрямовані на досягнення мети
Товариства.

7.18. ПРАВЛІННЯ є виконавчим органом Товариства, який здійснює керівництво
його поточною діяльністю. Правління є підзвітним загальним зборам акціонерів і
наглядовій раді Товариства та організовує виконання їх рішень.

7.19. Правління створюється (обирається, призначається) за рішенням загальних
зборів у кількості ________ членів строком на __________. До складу правління входять
голова правління та члени правління: перший заступник, заступники голови правління.

Порядок формування правління, а також вимоги до кандидатів та членів правління
встановлюються у Положенні про правління.

7.20. До компетенції правління належать всі питання діяльності Товариства, крім
тих, що віднесені до компетенції інших органів Товариства.

До виключної 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;
3) розробка та затвердження поточних фінансово-господарських планів і

оперативних завдань Товариства та забезпечення їх реалізації. Затвердження планів
роботи правління;

4) прийняття рішень про укладення правочинів на суму від 10 % до 25 %
балансової вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності
Товариства;

5) організація ведення бухгалтерського обліку та звітності Товариства. Складання
та надання наглядовій раді квартальних та річних звітів Товариства до їх оприлюднення та
(або) подання на розгляд загальних зборів акціонерів;

6) розробка штатного розкладу та затвердження правил внутрішнього трудового
розпорядку, посадових інструкцій та посадових окладів працівників Товариства;

7) призначення керівників філій та представництв Товариства;
8) 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;

9) укладення та виконання колективного договору. Призначення та відкликання
осіб, які беруть участь у колективних переговорах як представники правління, за
погодженням із наглядовою радою.

Питання, що належать до виключної компетенції правління, не можуть бути
передані на одноособовий розгляд голові правління.

7.21. Організаційною формою роботи правління є засідання, які проводяться у разі
необхідності, але не менше одного разу на тиждень.

Засідання правління вважається правомочним, якщо в ньому беруть участь не
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менше 2/3 членів правління. Рішення на засіданні правління вважається прийнятим, якщо
за нього проголосувало більше половини членів правління, присутніх на засіданні.

Порядок скликання і проведення засідань правління регулюється Положенням про
правління.

7.22. Роботою правління керує голова правління, який має право:
1) скликати засідання правління, визначати їхній порядок денний та головувати на

них;
2) розподіляти обов'язки між членами правління;
3) без довіреності представляти інтереси Товариства та вчиняти від його імені

юридичні дії в межах компетенції, визначеної цим Статутом;
4) приймати рішення про укладення правочинів на суму, що не перевищує 10 %

балансової вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності
Товариства;

5) розпоряджатися коштами та майном Товариства в межах, визначених цим
Статутом, рішеннями загальних зборів та наглядової ради;

6) відкривати рахунки у банківських установах;
7) підписувати довіреності, договори та інші документи від імені Товариства,

рішення про укладення (видачу) яких прийнято уповноваженим органом Товариства в
межах його компетенції відповідно до положень цього Статуту;

8) наймати та звільняти працівників Товариства, вживати до них заходи заохочення
та накладати стягнення відповідно до чинного законодавства України, Статуту та
внутрішніх документів Товариства;

9) в межах своєї компетенції видавати накази і давати вказівки, обов'язкові для
виконання всіма працівниками Товариства;

10) підписувати від імені правління колективний договір, зміни та доповнення до
нього;

11) здійснювати інші функції, які необхідні для забезпечення нормальної роботи
Товариства, згідно з чинним законодавством та внутрішніми документами Товариства.

7.23. Перший заступник голови правління надає допомогу голові правління в
організації роботи правління та виконує його функції у разі його відсутності. При
виконанні функцій голови правління перший заступник має право без довіреності
здійснювати юридичні дії від імені Товариства в межах компетенції, визначеної цим
Статутом.

7.24. РЕВІЗІЙНА КОМІСІЯ є органом Товариства, який контролює фінансово-
господарську діяльність правління Товариства.

7.25. Ревізійна комісія обирається загальними зборами з числа акціонерів у
кількості ____ членів строком на ________.

Порядок формування ревізійної комісії, а також вимоги до кандидатів та членів
ревізійної комісії встановлюються у Положенні про ревізійну комісію Товариства.

7.26. При здійсненні контролю за фінансово-господарською діяльністю правління
ревізійна комісія перевіряє:

1) достовірність даних, які містяться у річній фінансовій звітності Товариства;
2) відповідність ведення бухгалтерського, податкового, статистичного обліку та

звітності відповідним нормативним документам;
3) своєчасність і правильність відображення у бухгалтерському обліку всіх

фінансових операцій відповідно до встановлених правил та порядку;
4) дотримання правлінням, головою та членами правління Товариства наданих їм

повноважень щодо розпорядження майном Товариства, укладання правочинів та
проведення фінансових операцій від імені Товариства;

5) своєчасність та правильність здійснення розрахунків за зобов'язаннями
Товариства;

6) зберігання грошових коштів та матеріальних цінностей;
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7) використання коштів резервного та інших фондів Товариства;
8) правильність нарахування та виплати дивідендів;
9) дотримання порядку оплати акцій Товариства;
10) фінансовий стан Товариства, рівень його платоспроможності, ліквідності

активів, співвідношення власних та позичкових коштів.
7.27. Ревізійна комісія відповідно до покладених на неї завдань здійснює планові та

позапланові перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства, його філій та
представництв. Порядок проведення перевірок і організація роботи ревізійної комісії
регулюються Положенням про ревізійну комісію Товариства.

7.28. За підсумками проведення планових та позапланових перевірок ревізійна
комісія складає висновки. Без висновку ревізійної комісії загальні збори не мають права
затверджувати річний баланс Товариства.

7.29. Ревізійна комісія вирішує питання, пов'язані із проведенням перевірок та
організацією роботи на своїх засіданнях. Засідання проводяться за необхідністю, але не
менше одного разу на три місяці, а також перед початком перевірок та за їхніми
результатами. Ревізійна комісія є правомочною приймати рішення, якщо в засіданні
беруть участь не менше половини її членів. Рішення ревізійної комісії вважається
прийнятим, якщо за нього проголосувало більше половини членів ревізійної комісії, які
беруть участь у засіданні.

7.30. Ревізійна комісія доповідає про результати проведених нею перевірок
загальним зборам і наглядовій раді Товариства.

7.31. Ревізійна комісія зобов'язана вимагати позачергового скликання загальних
зборів у разі виникнення загрози суттєвим інтересам Товариства або виявлення
зловживань, вчинених посадовими особами Товариства.

8. ПОСАДОВІ ОСОБИ ОРГАНІВ УПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВА. ПОРЯДОК
УКЛАДАННЯ ПРАВОЧИНІВ, У ВЧИНЕННІ ЯКИХ Є ЗАІНТЕРЕСОВАНІСТЬ

8.1. Голова та члени наглядової ради, голова та члени правління, голова ревізійної
комісії є посадовими особами органів управління Товариства.

8.2. Посадові особи органів Товариства повинні добросовісно та розумно діяти в
найкращих інтересах Товариства. Посадові особи органів Товариства повинні розкривати
інформацію про наявність у них заінтересованості в укладенні будь-якого правочину
стосовно товариства (конфлікту інтересів).

8.3. Посадова особа органів управління вважається заінтересованою в укладенні
відповідного правочину у разі якщо:

1) ця особа є однією із сторін такого правочину;
2) бере участь у правочині як представник або посередник;
3) отримує комісійну винагороду від Товариства або від особи, яка є однією із

сторін правочину;
4) внаслідок такого правочину придбає майно;
5) є пов'язаною особою юридичної особи, яка є стороною правочину, або бере

участь у правочині як представник чи посередник, або отримує комісійну винагороду від
Товариства чи від особи, що є стороною правочину, або внаслідок такого правочину
придбає майно.

8.4. Посадові особи органів управління Товариства зобов'язані повідомляти
наглядову раду про правочини, що укладаються, або якщо передбачається таке укладення,
в яких вони можуть визнаватися заінтересованими особами. Зазначена інформація
надається протягом десяти днів з дати виникнення обставин, щодо яких має бути зроблено
повідомлення.

8.5. Рішення про укладення Товариством правочину, щодо якого є
заінтересованість, приймається наглядовою радою.

8.6. У разі прийняття наглядовою радою рішення про укладення Товариством
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правочину, щодо якого є заінтересованість, члени наглядової ради, які є заінтересованими
особами, не мають права голосу.

8.7. Якщо більшість членів наглядової ради є особами, заінтересованими в
укладенні Товариством правочину, він має укладатися згідно з рішенням загальних зборів
за поданням наглядової ради. Рішення про подання приймається простою більшістю
голосів членів наглядової ради, які беруть участь у засіданні, незалежно від їх
заінтересованості в укладенні правочину.

8.8. Приховування посадовою особою інформації або неповідомлення про особисту
заінтересованість є підставою для притягнення цієї особи до цивільної, матеріальної або
дисциплінарної відповідальності та дострокового припинення її повноважень.

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 також 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;
4) _____________________________________________________________.
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 присутніх з числа працівників таємним
голосуванням строком на ___ років у кількості _____ 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.
9.7. Внутрішніми положеннями Товариство може встановлювати додаткові (крім

передбачених чинним законодавством) трудові та соціально-побутові пільги для
працівників або їхніх окремих категорій.

10. ПРИПИНЕННЯ ТОВАРИСТВА ТА ВИДІЛ
10.1. Товариство припиняється в результаті передання всього свого майна, прав та

обов'язків іншим юридичним особам - правонаступникам (злиття, приєднання, поділу,
перетворення) або в результаті ліквідації.

Виділом є перехід за розподільчим балансом частини майна, прав та обов'язків
Товариства до однієї або кількох створюваних нових юридичних осіб.
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10.2. Наглядова рада, правління або акціонери, які ініціюють виділ, злиття,
приєднання, поділ, перетворення Товариства, розробляють проект договору про злиття
(приєднання) або проект рішення про поділ (виділ) або перетворення, який повинен
містити:

1) повні найменування та інші реквізити юридичних осіб, які братимуть участь у
злитті та приєднанні;

2) порядок та умови виділу, злиття, приєднання, поділу, перетворення Товариства,
в тому числі порядок і співвідношення обміну акцій (однакові для всіх акціонерів
Товариства);

3) порядок скликання та проведення установчих зборів кожного із новоутворених
юридичних осіб.

10.3. Наглядова рада, правління або акціонери, які ініціюють виділ, злиття,
приєднання, поділ, перетворення Товариства, повинні підготувати для акціонерів
пояснення до проекту документа, зазначеного в п. 10.2 цього Статуту.

10.4. Наглядова рада має отримати висновок незалежного експерта щодо проекту
документа, зазначеного в п. 10.2 цього Статуту, та обґрунтованості передбачених ним
співвідношень обміну акцій.

10.5. Виділ, злиття, приєднання, поділ, перетворення Товариства здійснюється за
рішенням загальних зборів, які вирішують питання про затвердження проекту договору
про злиття (приєднання) або проекту рішення про поділ (виділ) або перетворення, а також
інші питання, пов'язані із виділом, злиттям, приєднанням, поділом, перетворенням
Товариства.

У випадках, передбачених законом, виділ, злиття, приєднання, поділ, перетворення
Товариства здійснюється за рішенням:

• суду;
• відповідних органів державної влади.
10.6. До початку загальних зборів правління зобов'язане підготувати та надати

акціонерам можливість ознайомитися з документами, пов'язаними із виділом, злиттям,
приєднанням, поділом, перетворенням Товариства:

1) проектом договору про злиття (приєднання) або проектом рішення про поділ
(виділ) або перетворення (п. 10.2 цього Статуту);

2) поясненнями до проекту договору про злиття (приєднання) або проектом
рішення про поділ (виділ) або перетворення (п. 10.3 цього Статуту);

3) висновком незалежного експерта щодо проекту договору про злиття
(приєднання) або проекту рішення про поділ (виділ) або перетворення (п. 10.4 цього
Статуту).

Ознайомлення акціонерів з вищезазначеними документами відбувається в порядку,
встановленому Товариством.

10.7. Товариство зобов'язане здійснити оцінку та викуп акцій акціонерів, які
вимагають цього, у разі, коли ці акціонери не голосували "за" прийняття загальними
зборами рішення про виділ, злиття, приєднання, поділ, перетворення Товариства. Оцінка
та викуп акцій здійснюються у відповідності до чинного законодавства та внутрішніх
положень Товариства. Порядок викупу Товариством власних акцій встановлюється
внутрішніми положеннями Товариства.

10.8. Товариство перед початком проведення виділу, злиття, приєднання, поділу,
перетворення Товариства персонально повідомляє про це власників іменних акцій шляхом
надсилання відповідного повідомлення рекомендованим листом або врученням його під
розпис.

10.9. Товариство ліквідується за рішенням:
• загальних зборів у випадках _____________________________________;
• суду у випадках, встановлених законом.
10.10. Після прийняття рішення про ліквідацію Товариства його підприємницька
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діяльність припиняється.
10.11. Порядок ліквідації Товариства визначається законом, цим Статутом,

рішеннями судових органів (у разі ліквідації за рішенням суду або господарського суду), а
також рішеннями загальних зборів.

10.12. Комплекс організаційно-правових заходів щодо ліквідації Товариства
здійснює ліквідаційна комісія (ліквідатор), до якої (якого) переходять повноваження щодо
управління справами Товариства. Персональний склад ліквідаційної комісії (ліквідатор)
затверджується органом, який прийняв рішення про ліквідацію за погодженням органу,
який здійснює державну реєстрацію.

10.13. З метою виконання покладених на неї повноважень ліквідаційна комісія
(ліквідатор):

1) публікує в друкованих засобах масової інформації повідомлення про припинення
юридичної особи та про порядок і строк заявлення кредиторами вимог до Товариства;

2) управляє майном Товариства;
3) забезпечує проведення інвентаризації та оцінки майна Товариства;
4) вживає заходів до стягнення дебіторської заборгованості Товариства;
5) реалізує майно Товариства;
6) здійснює розрахунки з кредиторами Товариства у порядку, передбаченому

законом;
7) здійснює інші заходи, необхідні для задоволення вимог кредиторів Товариства.
10.14. Оцінка майна Товариства під час його ліквідації здійснюється у порядку,

передбаченому Методикою оцінки вартості майна під час приватизації, затвердженою
постановою Кабінету Міністрів України, якщо загальні збори Товариства не прийняли
рішення про затвердження іншої методики.

10.15. Ліквідаційна комісія (ліквідатор) сповіщає через засоби масової інформації
про продаж майна Товариства із зазначенням всіх істотних умов для укладання
відповідних угод. У разі надходження в ____________ строк однієї пропозиції придбати
майно Товариства угода укладається за ціною, визначеною в порядку, передбаченому п.
10.14 цього Статуту. В разі надходження в зазначений строк кількох пропозицій
ліквідаційна комісія (ліквідатор) має провести аукціон у порядку, передбаченому Законом
України "Про приватизацію невеликих державних підприємств (малу приватизацію)". У
разі ненадходження жодної пропозиції ліквідаційна комісія (ліквідатор) повторює
зазначені вище дії, здійснюючи зниження ціни на майно Товариства кожний _______ на
______ відсотків до повного розпродажу всього майна.

10.16. Майно Товариства, що залишилося після задоволення вимог кредиторів, має
бути реалізовано з подальшим розподілом отриманих коштів між акціонерами. Розподіл
відбувається пропорційно до частки кожного акціонера в статутному капіталі Товариства
кожні два тижні до дати продажу всього майна. Власники привілейованих акцій мають
право на пріоритетну участь у розподілі майна Товариства в порядку, передбаченому п.
5.3 цього Статуту.

10.17. За підсумками ліквідації ліквідаційна комісія (ліквідатор) складає
ліквідаційний баланс, який затверджується органом, що прийняв рішення про ліквідацію
Товариства.

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

11. ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ ТОВАРИСТВА
11.1. Товариство зобов'язане у п'ятиденний строк з дати прийняття загальними

зборами Товариства відповідного рішення повідомити орган, що провів реєстрацію, про
зміни, які сталися в цьому Статуті, для внесення необхідних змін до державного реєстру.

11.2. Зміни до Статуту Товариства набирають чинності для третіх осіб з дня їх
державної реєстрації, а у випадках, встановлених законом, з дати повідомлення органу, що
здійснює державну реєстрацію, про такі зміни.
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Зразок 10

ЗАСНОВНИЦЬКИЙ (УСТАНОВЧИЙ) ДОГОВІР
АСОЦІАЦІЇ

"______________________________________"

м. ________________

200_ р.

1) _______________________________________, свідоцтво про державну реєстрацію
N _______, видане _____________________ "___" _______________ _____ р.,
ідентифікаційний код N _____________________________, місцезнаходження:
__________________________________________.

2) _______________________________________, свідоцтво про державну
реєстрацію N ________, видане __________________ "___" __________________ ____ р.,
ідентифікаційний код N _______________________, місцезнаходження:
____________________________________.

3) _______________________________________, свідоцтво про державну реєстрацію N _______, видане _____________________
"___" _________________ _____ р., ідентифікаційний код N _____________, місцезнаходження:
__________________________________________,

керуючись Господарським кодексом України, іншими нормативно-правовими актами
України вирішили заснувати Асоціацію "______________________" (надалі іменується
"Асоціація") і уклали цей Засновницький договір (надалі іменується "Договір") про таке.

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. Асоціація є об’єднанням підприємств (господарським об’єднанням), що у

відповідності до Господарського  кодексу України об'єднує підприємства з метою

координації їх виробничої, наукової та іншої діяльності для вирішення спільних

економічних та соціальних завдань.

1.2. Асоціація є господарською організацією.

1.3. Асоціація є юридичною особою з моменту її державної реєстрації, діє на основі
повного господарського розрахунку, самофінансування та самоокупності, має
самостійний і зведений баланси, поточний, валютний та інші рахунки в установах банків,
круглу печатку зі своїм найменуванням, кутовий штамп та інші штампи, фірмові бланки,
емблему, торговельну марку тощо.

1.4. Засновниками Асоціації є:
1) _______________________________________, свідоцтво про державну реєстрацію

N _______, видане _____________________ "___" _________________ ____ р.,
ідентифікаційний код N _____________, місцезнаходження:
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__________________________________________.
2) _______________________________________, свідоцтво про державну реєстрацію

N _______ , видане _____________________ "___" _________________ ____ р.,
ідентифікаційний код N _____________ , місцезнаходження: ________________________.

3) _______________________________________, свідоцтво про державну реєстрацію
N _______, видане _____________________ "__"_______ _____ р., ідентифікаційний код N
_____________ , місцезнаходження: __________________________________________.

Засновники та члени Асоціації не втрачають статусу юридичної особи.
1.5. Асоціація створюється на невизначений строк.
1.6. Найменування Асоціації:
повне:
українською мовою: Асоціація "_______________";
російською мовою: Асоціація "______________";

скорочене:
українською мовою: Асоціація "_______________";
російською мовою: Асоціація "_______________";

1.7. Місцезнаходження Асоціації:______________________________

2. ПРЕДМЕТ ТА МЕТА ДІЯЛЬНОСТІ
2.1. Асоціація є договірним об'єднанням, створеним з метою постійної координації

господарської діяльності підприємств, що об'єдналися, шляхом централізації однієї або
кількох виробничих та управлінських функцій, розвитку спеціалізації і кооперації
виробництва, організації спільних виробництв на основі об'єднання учасниками
фінансових та матеріальних ресурсів для задоволення переважно господарських потреб
учасників Асоціації.

2.2. Основним предметом діяльності Асоціації є:
- ________________________________________________________________;
- ________________________________________________________________.
2.3. Види діяльності, які у відповідності до чинного законодавства України

підлягають ліцензуванню, здійснюються після отримання відповідного дозволу у
встановленому чинним законодавством порядку.

3. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ АСОЦІАЦІЇ
3.1. Асоціація є юридичною особою відповідно до законодавства України. Асоціація

набуває права юридичної особи з дня її державної реєстрації.
3.2. Асоціація самостійно планує свою діяльність, а також соціальний розвиток

колективу.
3.3. Асоціація відповідає за своїми зобов'язаннями усім своїм майном, на яке може

бути звернено стягнення згідно до законодавства України.
3.4. Асоціація не відповідає за зобов'язаннями підприємств, які входять до її складу,

а підприємства не відповідають за зобов'язаннями Асоціації.
3.5. Держава та її органи не несуть відповідальності за зобов'язаннями Асоціації, а

Асоціація не відповідає за зобов'язаннями держави та її органів.
3.6. Асоціація може у встановленому порядку:
3.6.1. вчиняти від свого імені правочини, набувати і здійснювати майнові та особисті

немайнові права, нести обов'язки, бути позивачем і відповідачем в суді, а також в
господарському і третейському судах;

3.6.2. брати участь у діяльності і створювати в Україні та на території іноземних
держав підприємств з правами юридичної особи;

3.6.3. розміщувати кошти і цінні папери, що перебувають в обігу;
3.6.4. брати участь в діяльності інших асоціацій, концернів, промислово-фінансових
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груп і холдингах;
3.6.5. проводити операції на фондових біржах;
3.6.6. створювати філіали і відкривати представництва на території України і за її

межами, відповідно до законодавства. Філіали і представництва Асоціації не є
юридичними особами і діють на основі затвердженого Асоціацією положення;

3.6.7. самостійно встановлювати форми, системи, розміри оплати праці своїх
працівників, а також утворювати спеціальні цільові фонди відповідно до законодавства;

3.6.8. залучати для виконання робіт фахівців, у тому числі і іноземних, на підставі
договору підряду, доручення, трудових договорів та інших форм договорів з оплатою
праці за домовленістю сторін, а також створювати тимчасові трудові колективи;

3.6.9. на основі довіреностей здійснювати представництво інтересів юридичних осіб
як українських, так і іноземних;

3.6.10. передавати матеріальні та інші грошові ресурси іншим підприємствам,
організаціям і громадянам, які виконують роботи і послуги для Асоціації;

3.6.11. Асоціація має також інші права, передбачені чинним законодавством
України.

3.7. Асоціація у своїй діяльності дотримується вимог цього Договору, Статуту
Асоціації та вимог чинного законодавства України.

3.8. Підприємства, які входять до складу Асоціації, можуть вийти з її складу із
збереженням взаємних зобов'язань та укладених договорів з іншими підприємствами та
організаціями.

4. МАЙНО АСОЦІАЦІЇ
4.1. Асоціація є власником майна, яке юридично відокремлене від майна засновників

та членів Асоціації.
4.2. Майно Асоціації становлять основні фонди та оборотні засоби, а також інші

товарно-матеріальні цінності, вартість яких відображається в самостійному та зведеному
балансі Асоціації.

4.3. Джерелами формування майна Асоціації є:
- грошові та майнові внески засновників та членів Асоціації;
- доходи від господарської діяльності;
- кредити банків;
- інші джерела, не заборонені чинним законодавством України.

4.4. Асоціація може створювати резервний фонд, фонд розвитку та інші фонди.
Порядок утворення та використання цих фондів визначається в окремому положенні про
них Радою Асоціації.

5. УЧАСТЬ В АСОЦІАЦІЇ
5.1. Асоціація є вільною для вступу та виходу нових учасників. Учасниками

Асоціації є її засновники та члени Асоціації - інші підприємства, прийняті до Асоціації,
які дотримуються вимог цього Договору, Статуту Асоціації та виконують рішення Ради
Асоціації.

5.2. Учасником Асоціації може бути будь-яке підприємство чи об'єднання
підприємств, що виявили бажання бути членом Асоціації та були прийняті до Асоціації
відповідно до рішення Ради Асоціації.

5.3. Участь в Асоціації припиняється у зв'язку з виходом або виключенням учасника
з Асоціації.

5.4. Виключення учасника з Асоціації відбувається у разі:
- якщо учасник Асоціації не виконує вимог, передбачених цим Договором, Статутом

Асоціації та рішеннями Ради Асоціації;
- якщо учасник Асоціації своїми діями завдав або завдає шкоди майну або діловій

репутації Асоціації;
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- якщо учасник Асоціації регулярно не бере участі в роботі Асоціації або не вносить
вступних або членських внесків, затверджених рішенням Ради Асоціації.

5.5. В разі виходу або виключення учасника Асоціації, зроблені ним внески не
повертаються, а використовуються для реалізації цілей та завдань Асоціації.

5.6. Учасники Асоціації мають право:
- брати участь в будь-якій діяльності, що проводиться під егідою Асоціації;
- брати участь в управлінні Асоціацією відповідно до даного Договору;
- користуватися науковими, методичними розробками та матеріально-технічними

засобами Асоціації;
- користуватися послугами, консультаціями та рекомендаціями, що надаються

Асоціацією;
- отримувати допомогу від Асоціації.
5.7. Учасники Асоціації зобов'язані:
- виконувати рішення керівних органів Асоціації;
- сприяти своєю діяльністю досягнення мети та виконанню завдань Асоціації;
- інформувати Асоціацію у встановленому порядку про свою діяльність і її

результати;
- сплачувати членські внески в порядку та розмірах, визначених Радою Асоціації;
- дотримуватися правил добросовісної конкуренції.

6. УПРАВЛІННЯ АСОЦІАЦІЄЮ

А. РАДА АСОЦІАЦІЇ
6.1. Вищим органом управління Асоціації є Рада Асоціації. Рада Асоціації

складається із уповноважених представників всіх учасників Асоціації. Рада Асоціації
обирає  Президента Асоціації.

Рада Асоціації скликається на збори не рідше 1 разу на рік. Збори Ради Асоціації у
всякому разі скликаються  не  пізніше  2 місяців після закінчення кожного фінансового
року для розгляду та затвердження звіту і балансу за минулий рік та плану дій на
наступний рік.

Позачергові збори скликаються Президентом Асоціації за своєю ініціативою або за
вимогою одного з членів Ради Асоціації.

Позачергові збори скликаються у всякому разі, якщо цього потребують інтереси
Асоціації в цілому або виникла загроза значних матеріальних збитків для Асоціації.

Рада Асоціації вирішує будь-які питання, що відносяться до  предмету  діяльності
Асоціації, а також будь-які організаційні питання.

6.2. Про проведення зборів Ради Асоціації члени Асоціації повідомляються
письмово не пізніше, як за 30 днів до початку зборів, з зазначенням часу, місця
проведення зборів та порядку денного. Повідомлення може бути відправлено факсом чи
______________________.

Не пізніше як за 7 календарних днів до скликання зборів членам Ради повинна бути
надана можливість ознайомитися з документами, внесеними для розгляду по порядку
денному Асоціації.

З питань, не включених до порядку денного, рішення можуть прийматись тільки за
згодою всіх членів Ради, присутніх на зборах.

6.3. Кожен член Ради Асоціації зобов'язаний особисто або через представників бути
присутнім на зборах.

Представником може бути як член Асоціації, так і третя особа.
6.4. Представник Учасника Асоціації, що займає посаду Президента Асоціації, не

користується правом голосу (ні особисто, ні через представників) при вирішенні питань
про притягнення його до відповідальності, призначення або звільнення з посади.

6.5. Збори Ради Асоціації вважаються повноважними, якщо в них беруть участь не
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менше 2/3 членів Ради Асоціації, а з питань, які потребують одностайності – всі члени
Ради Асоціації.

Рішення  приймаються простою більшістю голосів.
6.6. До компетенції Ради Асоціації відносяться:
- визначення основних напрямів діяльності Асоціації і затвердження її планів та

звітів про їх виконання;
- затвердження та внесення змін до статуту Асоціації;
- встановлення розміру, форм і порядку внесення учасниками вступних та членських

внесків;
- затвердження річних результатів діяльності Асоціації, затвердження звітів і

висновків ________________, порядку розподілу прибутку, визначення порядку покриття
збитків;

- створення, реорганізація та ліквідація філій та представництв, затвердження
положень про них;

- призначення та звільнення з посад Президента, Генерального директора, членів
Дирекції;

- затвердження на посаді та звільнення заступників Генерального директора за
пропозицією Генерального директора;

- прийняття рішень про притягнення до матеріальної відповідальності посадових
осіб Асоціації;

- затвердження правил, положень та інших внутрішніх документів Асоціації,
визначення організаційної структури Асоціації;

- визначення умов оплати праці посадових осіб Асоціації, її філій та представництв;
- прийняття та виключення з Асоціації учасників Асоціації;
- прийняття рішення про припинення діяльності Асоціації, призначення

ліквідаційної комісії, затвердження ліквідаційного балансу.
6.7. Рада Асоціації має право внести рішення про передачу частини належних їй прав

до компетенції Президента Асоціації.

Б. ПРЕЗИДЕНТ АСОЦІАЦІЇ
6.8. Президент є головою зборів Ради Асоціації та призначається на посаду Радою

Асоціації з числа працівників членів Асоціації строком на чотири роки.
До компетенції Президента Асоціації відносяться:

- представництво інтересів Асоціації в державних органах влади і управління, на
підприємствах, в установах, організаціях усіх форм власності та об'єднаннях громадян як
в Україні так і за її межами;

- контроль за виконанням рішень Ради Асоціації;
- ведення офіційного листування від імені Асоціації;
- виконання немайнових дій від імені Асоціації;
- забезпечення проведення засідань Ради Асоціації;
- головування на засіданнях зборів Ради Асоціації та підписання актів, прийнятих

зборами;
- внесення на розгляд Ради Асоціації кандидатур посадових осіб Асоціації, її філій та

представництв в Україні та за кордоном;
- внесення пропозицій про заохочення окремих членів Асоціації, юридичних і

фізичних осіб, які активно сприяють діяльності Асоціації;
- вирішення інших питань, пов'язаних з діяльністю Асоціації, крім тих, що віднесені

до компетенції Ради Асоціації.
6.9. Президенту може бути делеговано Радою Асоціації також здійснення інших

функцій, пов'язаних з діяльністю Асоціації.
6.10. Президент в установленому порядку може делегувати частину власних

повноважень іншій посадовій особі Асоціації.
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6.11. Рішення Ради Асоціації є обов'язковими для Президента.

В. ДИРЕКЦІЯ АСОЦІАЦІЇ
6.12. Виконавчим і розпорядчим органом Асоціації, що здійснює управління її

поточною діяльністю та несе відповідальність за виконання покладених на Асоціацію
завдань, є Дирекція. Дирекція підзвітна Раді Асоціації і забезпечує виконання прийнятих
нею рішень.

Дирекція складається із Генерального директора, його заступників, головного
бухгалтера та трьох членів Дирекції, призначених Радою Асоціації.

Строк повноважень Дирекції визначається Радою Асоціації.
Дирекція вирішує всі питання діяльності Асоціації крім тих, які віднесені до

виключної компетенції Ради Асоціації. Рада Асоціації може прийняти рішення про
передачу частини прав, що належить їй, до компетенції Дирекції.

6.13. До компетенції Дирекції відносяться:
- вирішення питань поточної роботи Асоціації, її структурних підрозділів, філій,

представництв;
- прийняття Правил внутрішнього трудового розпорядку;
- прийом та звільнення працівників, затвердження штатного розкладу, вирішення

інших питань в межах прав, що надані їй Радою Асоціації.
6.14. Всі члени Дирекції мають право мати довіреності та виступати за цими

довіреностями від імені Асоціації;
6.15. Рішення Дирекції приймаються простою більшістю голосів.

Г. ГЕНЕРАЛЬНИЙ ДИРЕКТОР АСОЦІАЦІЇ
6.16. Генеральний директор очолює Дирекцію та призначається на посаду Радою

Асоціації з числа працівників членів Асоціації строком на п'ять років.
Генеральний директор:
- керує діяльністю Дирекції, несе персональну відповідальність за виконання

покладених на Асоціацію завдань, розподіляє обов'язки між учасниками Дирекції,
керівниками структурних підрозділів та визначає їх повноваження в рішенні питань
діяльності Асоціації;

- видає розпорядження, інструкції з питань, які входять до компетенції Генерального
директора;

- розпоряджається майном та коштами Асоціації; укладає в Україні та за кордоном
договори та вчиняє інші правочини від імені Асоціації та видає довіреності на вчинення
таких правочинів;

- представляє Президенту проект кошторису адміністративно-господарських витрат
Асоціації та річного балансу;

- надає Президенту пропозиції щодо порядку формування та розподілу резервного та
інших фондів;

6.17. Генеральний директор діє від імені Асоціації без довіреності.
6.18. Генеральний директор має право безпосередньо звертатись до учасників

Асоціації з будь-яких питань діяльності Асоціації.

6.19. Генеральний директор не  може бути одночасно Президентом Асоціації.
6.20. У разі відсутності Генерального директора його обов'язки виконує заступник

Генерального директора.
6.21. Рішення Ради Асоціації є обов'язковими для Генерального директора.

7. ОБЛІК ТА ЗВІТНІСТЬ АСОЦІАЦІЇ
7.1. Асоціація веде бухгалтерський облік результатів своєї діяльності відповідно до

законодавства України.
7.2. Фінансові результати діяльності Асоціації визначаються на підставі річного
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бухгалтерського балансу.
7.3. Перший фінансовий рік Асоціації починається з дати його державної реєстрації і

закінчується 31 грудня поточного року. Наступні фінансові роки збігаються з
календарними.

7.4. Асоціація подає до органів державної статистики статистичну звітність в обсягах
та у терміни, передбачені законодавством України.

7.5. Перевірка фінансової діяльності Асоціації здійснюється згідно із законодавством
України та цим Договором.

8. ВИРІШЕННЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ
ПИТАНЬ АСОЦІАЦІЇ

8.1. Рішення щодо соціально-економічних питань, що стосуються діяльності
Асоціації, готуються і приймаються його органами управління за участю трудового
колективу та уповноважених ним органів і відображається у колективному договорі.

8.2. Колективним договором також регулюються питання охорони праці, виробничі
та трудові відносини трудового колективу з адміністрацією Асоціації.

8.3. Право укладення колективного договору від імені власника надається
Президенту Асоціації, а від імені трудового колективу – профспілковому органу.

9. РЕОРГАНІЗАЦІЯ ТА ЛІКВІДАЦІЯ АСОЦІАЦІЇ
9.1. Припинення діяльності Асоціації здійснюється шляхом її реорганізації або

ліквідації.
9.2. Реорганізація Асоціації (злиття, приєднання, поділ, перетворення) відбувається

за рішенням Ради Асоціації.
При реорганізації Асоціації, вся сукупність прав та обов'язків Асоціації переходить

до її правонаступників відповідно до чинного законодавства України.
9.3. Асоціація ліквідується:
- після досягнення мети, поставленої при створенні Асоціації;
- за рішенням Ради Асоціації;
- за рішенням суду або господарського суду за поданням органів, що контролюють

діяльність Асоціації, у разі систематичного або грубого порушення нею законодавства;
- на підставі рішення господарського суду в порядку, встановленому законом

України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом";
- з інших підстав, що передбачені чинним законодавством.
9.4. З моменту прийняття рішення про ліквідацію Асоціації призначається

ліквідаційна комісія. Ліквідаційна комісія складає ліквідаційний баланс та подає його на
затвердження Ради Асоціації.

9.5. Ліквідація Асоціації вважається завершеною, а Асоціація такою, що припинила
свою діяльність, з моменту внесення запису про це до державного реєстру.

10. ЗМІНИ ДО ЗАСНОВНИЦЬКОГО ДОГОВОРУ
10.1. Будь-які зміни до цього Договору здійснюються в письмовій формі і

оформляються окремими додатками до цього Договору або шляхом викладення цього
Договору в новій редакції.

ЗАСНОВНИКИ АСОЦІАЦІЇ:

1. _______________ _______________.
2. _______________ _______________.
3. _______________ _______________.
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