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СТАТТЯ 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. Даний Статут розроблено згідно Господарського кодексу України, Цивільного кодексу 

України, Законів України «Про господарські товариства», «Про власність» та інших нормативних 
актів України.

1.2. Цей Статут визначає загальні правові, соціально-економічні та організаційні засади 
створення, діяльності та припинення діяльності ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АГРОКОМПЛЕКС «ЗЕЛЕНА ДОЛИНА» (надалі - Товариство), а також 
права і обов'язки учасників Товариства.

1.3. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “АГРОКОМПЛЕКС 
“ЗЕЛЕНА ДОЛИНА” створено в процесі реорганізації Сільськогосподарського приватного 
підприємства “Томашпільське”, шляхом приєднання до нього Сільськогосподарського приватного 
підприємства “Великорусавське”, Сільськогосподарського приватного підприємства “Племзавод 
“Вила”, Приватного підприємства “Пропозиція”, Приватного сільськогосподарського підприємства 
“Гнатківське”, Приватного сільськогосподарського підприємства “Паланка”, Приватного 
підприємства “Мрія”, Сільськогосподарського приватного підприємства “Ракова”, 
Сільськогосподарського приватного підприємства “ім.Желюка”, Закритого акціонерного 
товариства “Томашпіль-цукор”, Приватного підприємства «Україна -  Нова».

1.4. Учасниками Товариства є фізична особа, громадянин України та юридична особа за 
законодавством Кіпру:

❖  Войтович Максим Станіславович, паспорт серії СТ 468361, виданий Васильківським 
РВ УДМС України в Київській області, 19 липня 2016, що проживає за адресою: 08600, 
Київська область, місто Васильків, Володимирська, буд. 11 кв. 46, реєстраційний 
номер облікової картки платника податків з Державного реєстру фізичних осіб -  
платника податків 3326110335.

❖  Компанія «ТЕРРА ФУД АГРО ЛІМІТЕД» («TERRA FOOD AGRO LIMITED»),
місцезнаходження: Республіка Кіпр, Нікосія, вул. Есперідон, буд. 12, 4 поверх, 1087, 
зареєстрована у відповідності із законодавством Республіки Кіпр.

СТАТТЯ 2. НАЙМЕНУВАННЯ ТА МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ТОВАРИСТВА
2.1. Повне найменування Товариства:
2.1.1. Українською мовою: Товариство з обмеженою відповідальністю “Агрокомплекс

“Зелена долина ”
2.1.2. Англійською мовою: Limited Liability Company “Ahrokompleks “Zelena dolyna”.
2.2. Скорочене найменування Товариства:
2.2.1. Українською мовою: TOB “Агрокомплекс “Зелена долина”.
2.2.2. Англійською мовою: LLC “Ahrokompleks “Zelena dolyna”.
2.3.Місцезнаходження Товариства: 24200, Україна, Вінницька область, Томашпільський 

район, селище міського типу Томашпіль, вулиця Івана Богуна, будинок № 4.

СТАТТЯ 3. МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА
3.1. Метою створення та діяльності Товариства є одержання прибутку, залучення фізичних 

та юридичних українських або іноземних осіб до спільної діяльності по насиченню споживчого 
ринку товарами (роботами, послугами) та реалізація на основі отриманого прибутку інтересів 
учасників Товариства, а також економічних та соціальних інтересів трудового колективу.

3.2. Предметом діяльності Товариства є: 
вирощування зернових та технічних культур;
виробництво та реалізація цукру та продуктів переробки цукрових буряків; 
оптова торгівля зерном, насінням та кормами для тварин;
роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах з перевагою продовольчого 
асортименту;

- тваринництво (розведення та відгодівля і реалізація свиней, великої рогатої худоби 
м'ясного та молочного напрямку, птиці тощо);
будівництво (в т.ч. підготовка будівельних ділянок, будівництво будівель та споруд,
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встановлення інженерно-технічного устаткування, санітарно-технічні роботи, роботи 
із завершення будівництва);
виконання будівельних, проектних, ремонтних, оздоблюваних, монтажних та 
сантехнічних робіт;
оброблення деревини та виробництво виробів з деревини;
виробництво цементу, вапна та гіпсових сумішей;
виробництво виробів з бетону, гіпсу та цементу;
виробництво будівельних металевих конструкцій та виробів;
виробництво цегли, черепиці та інших будівельних виробів з випаленої глини;
виробництво машин (в т.ч. електричних), устаткування та їх ремонт;
виробництво та розподілення електричної енергії;
виробництво пестицидів та агрохімікатів, оптова та роздрібна торгівля пестицидами та 
агрохімікатами;
виробництво товарів у галузі легкої, текстильної та харчової промисловості; 
виробництво та реалізація товарів народного споживання та продуктів харчування, в т.ч. 
виробництво м'яса, та м'ясних продуктів, фруктових та овочевих соків, перероблення та 
консервування овочів та фруктів, виробництво рафінованої та нерафінованої олії та 
жирів, виробництво продуктів борошномельно-круп’яної промисловості, виробництво 
хліба та хлібобулочних виробів, виробництво макаронних виробів та інше; 
торгівля автомобілями та мотоциклами, їх технічне обслуговування та ремонт; 
створення автозаправних станцій та пунктів обслуговування автотранспорту та 
сільськогосподарської техніки; 
діяльність автомобільного вантажного транспорту;
надання транспортних послуг по перевезенню громадян та вантажів на Україні і за її 
межами автомобільним, залізничним, морським, повітряним транспортом; 
транспортне оброблення вантажів, у тримання складського господарства; 
надання послуг ремонту та обслуговуванню транспортних засобів, автосервісні послуги, 
прокат автотранспортних засобів;
ремонт та обслуговування сільськогосподарської техніки; 
здійснення операцій з нерухомим майном;
надання та взяття в оренду складів, приміщень, машин, устаткування, автомобілів,
сільськогосподарських машин та інших транспортних засобів;
оптова та роздрібна торгівля нафтопродуктами, паливно-мастильними матеріалами;
оптова та роздрібна торгівля продовольчими та непродовольчими товарами;
оптова, роздрібна, комісійна торгівля транспортними засобами, запасними частинами та
комплектуючими частинами до них, обладнанням, приладами, інструментами для
технічного обслуговування транспортних засобів;
послуги у сфері громадського харчування з відкриттям мережі їдалень, кафе та 
ресторанів;
здійснення операцій по експорту-імпорту сировини, матеріалів, продукції виробничо-
технічного призначення, товарів народного споживання ;
здійснення грошового та фінансового посередництва;
здійснення маркетингової, лізингової, брокерської, дилерської діяльності;
представницькі, агентські та посередницькі послуги;
надання торговельно-посередницьких, посередницьких, комерційних, виробничих, 
експертних, консультаційних, інформаційних, представницьких, сервісних, 
транспортних, побутових, комунальних, дилерських, брокерських, юридичних, 
маркетингових, інжинірингових та інших послуг суб'єктам господарювання, громадянам 
та юридичним особам;
рекламна, видавнича та поліграфічна діяльність; 
організація та проведення виставок, ярмарків і аукціонів;
культивування рослин, включених до таблиці І Переліку наркотичних засобів, 
психотропних речовин і прекурсорів, затвердженого Кабінетом Міністрів України, 
розроблення, виробництво, виготовлення, зберігання, перевезення, придбання, реалізація
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(відпуск), ввезення на територію України, вивезення з території України, використання, 
знищення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, включених до 
зазначеного Переліку;
діяльність пов’язана з придбанням, перевезенням, зберіганням та використанням у 
виробництві прекурсорів;
інші види діяльності, що не суперечать чинному законодавству.

3.3. У випадках, передбачених чинним законодавством України, Товариство одержує 
спеціальні дозволи (ліцензії, патенти) на право здійснення окремих видів діяльності у 
встановленому чинним законодавством України порядку.

СТАТТЯ 4. ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС ТОВАРИСТВА
4.1. Товариство набуває статусу юридичної особи з дня його державної реєстрації, та

здійснює свою діяльність відповідно до Конституції України, Господарського кодексу України, 
Цивільного кодексу України, Закону України «Про господарські товариства», чинного
законодавства України, цього Статуту та інших нормативних актів.

ТОВ «АГРОКОМПЛЕКС «ЗЕЛЕНА ДОЛИНА» є повним правонаступником всіх прав та 
обов'язків Сільськогосподарського приватного підприємства “Великорусавське”, 
Сільськогосподарського приватного підприємства “Племзавод “Вила”, Приватного підприємства 
“Пропозиція”, Приватного сільськогосподарського підприємства “Гнатківське”, Приватного 
сільськогосподарського підприємства “Паланка”, Приватного підприємства “Мрія”,
Сільськогосподарського приватного підприємства “Ракова”, Сільськогосподарського приватного 
підприємства “ім.Желюка”, Закритого акціонерного товариства “Томашпіль-цукор”, Приватного 
підприємства «Україна -  Нова».

4.2. Товариство має самостійний баланс, поточні та інші рахунки в установах банків, 
печатку зі своїм найменуванням, а також знак для товарів і послуг та інші реквізити.

4.3. Майно Товариства складається з основних фондів та оборотних засобів, а також інших 
цінностей, вартість яких відображається в балансі Товариства.

4.4. Товариство є власником:
- майна, переданого йому учасниками Товариства у власність, як вклад до статутного

капіталу;
- продукції, виробленої Товариством в результаті господарської діяльності;
- одержаних доходів;
- іншого майна, набутого на підставах, не заборонених законодавством.

4.5. Джерелами формування майна Товариства є:
- доходи від реалізації товарів та послуг, а також від інших видів статутної діяльності

Товариства;
- майна та грошових коштів, акумульованих за рахунок випуску цінних паперів;
- доходи від операцій з цінними паперами;
- кредити банків та інших кредиторів;
- придбання майна іншого підприємства, організації, установи;
- безоплатні або благодійні внески, пожертвування юридичних та фізичних осіб;
- інші джерела, не заборонені чинним законодавством.
4.6. Товариству можуть належати будівлі, споруди, машини, устаткування, транспортні 

засоби, цінні папери, інформація, наукові, конструкторські, технологічні розробки, інше майно та 
права на майно, у тому числі право на інтелектуальну власність.

4.7. Товариство має право продавати і передавати іншим шляхом підприємствам, установам, 
організаціям та громадянам, обмінювати, здавати в оренду, надавати безкоштовно в тимчасове 
користування або в позику належні йому будинки, споруди, устаткування, транспортні засоби, 
інвентар, сировину та інші матеріальні цінності.

4.8. Товариство має право купувати, одержувати від уступки чи дарування, орендувати або 
іншим способом одержувати майно або права на нього у підприємств, установ, організацій та 
громадян.
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Ризик випадкової загибелі або пошкодження майна, що передане Товариству у 
користування, несе Товариство.

4.9. Товариство має право від власного імені укладати угоди, набувати майнових та 
особистих немайнових прав, вступати в зобов'язання, виступати позивачем і відповідачем та в суді, 
господарському та третейському судах.

4.10. Товариство може створювати дочірні товариства, філії та представництва на території 
України та за її межами.

Філії та представництва Товариства не є юридичними особами. Вони наділяються майном 
Товариства, що їх створило і діють на підставі положень про них, затверджених Загальними 
зборами учасників Товариства.

Керівництво діяльністю дочірніх товариств, філій та представництв здійснюють особи, що 
призначаються Генеральним директором.

Товариство може бути засновником і учасником акціонерних та інших товариств, 
концернів, консорціумів, асоціацій, інших добровільних об'єднань.

4.11. Товариство самостійно або на договірних засадах встановлює вільні ціни і тарифи на 
надані послуги, продукцію виробничо-технічного призначення, сировину, сільгосппродукцію, 
товари народного споживання, що виробляються або закуповуються ним, виходячи з попиту і 
пропозиції, за винятком продукції, товарів і послуг, на які передбачено державне регулювання цін і 
тарифів.

4.12. Товариство може випускати та придбавати цінні папери
4.13. Товариство не несе відповідальності за зобов'язаннями учасників, держави; держава не 

несе відповідальності за зобов'язаннями Товариства.
Товариство відповідає за своїми зобов'язаннями в межах належного йому майна, на яке 

відповідно до чинного законодавства України може бути звернено стягнення.
4.14 Учасники Товариства не відповідають за його зобов'язаннями і несуть ризик збитків, 

пов'язаних з діяльністю Товариства тільки в межах своїх вкладів.
4.15 Учасники Товариства, які не повністю внесли вклади, відповідають своїм особистим 

майном за особистими зобов'язаннями Товариства у межах вартості невнесеної частини вкладу 
кожного з учасників.

4.16. Товариство керується в своїй діяльності чинним законодавством України, цим 
Статутом та іншими внутрішніми локальними нормативними актами.

4.17. У випадках виникнення невідповідності цього Статуту законодавству України 
внаслідок його зміни, діють норми законодавства.

СТАТТЯ 5. ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ
5.1. Товариство має право самостійно, у відповідності з діючим законодавством, 

здійснювати зовнішньоекономічну діяльність з дня його державної реєстрації.
Товариство здійснює експорт та імпорт товарів, послуг, виробів виробничо-технічного 

призначення тощо, згідно з предметом діяльності Товариства.
5.2. При здійсненні зовнішньоекономічної діяльності Товариство користується повним 

обсягом прав суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності та несе всі обов'язки відповідно до цього 
правового положення, визначеного чинним законодавством України.

5.3. Товариство має право одержувати валютні кредити та інвестиції від своїх закордонних 
партнерів. При цьому валюта використовується ним самостійно згідно з чинним законодавством. 
По одержаних Товариством кредитах та інвестиціях держава відповідальності не несе.

5.4. Товариство може відкривати за межами України свої представництва та робочі 
підрозділи, утримання яких здійснюється на кошти Товариства.

5.5. Товариство у своїй зовнішньоекономічній діяльності з питань економічної, 
технологічної, екологічної безпеки контролюється державними органами.

5.6. Товариство здійснює свою зовнішньоекономічну діяльність у напрямках:
експорт та імпорт сировини, комплектуючих виробів, обладнання, готової продукції та 
товарів народного споживання, пов'язаних з виконанням завдань основної діяльності; 
надання послуг іноземним суб'єктам господарської діяльності в тому числі експортних,
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посередницьких, та інших, пов'язаних з основною діяльністю Товариства, а також 
отримання вищезазначених послуг від інших суб'єктів господарської діяльності; 
наукова, науково-технічна, інша кооперація з іноземними суб'єктами господарської 
діяльності в різних галузях, підприємницька діяльність з іноземними суб'єктами 
господарської діяльності, пов'язана з основною діяльністю Товариства; 
інші види діяльності, не заборонені законодавством.

5.7. Товариство має право:
- самостійно визначати форму розрахунків по зовнішньоекономічних операціях серед 

тих, що не суперечать законам України та відповідають міжнародним правилам; 
вільно обирати банківсько-кредитні установи, які будуть вести її валютні рахунки та 
розрахунки з іноземними суб'єктами господарської діяльності, користуючись їх 
послугами.

СТАТТЯ 6. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ УЧАСНИКІВ ТОВАРИСТВА.
6.1 Учасниками Товариства є особи, вказані в п.1.3 цього Статуту.
6.2. Учасники Товариства мають право:

брати участь в управлінні справами Товариства шляхом участі та голосування на 
Загальних зборах учасників особисто або через представника та вносити пропозиції на 
розгляд Загальних зборів учасників в порядку, визначеному Статутом Товариства; 
вимагати розгляду питання на Загальних зборах учасників за умови, що воно було ним 
поставлено не пізніш як за 25 днів до початку зборів; 
брати участь у розподілі прибутку Товариства та отримувати його частину; 
одержувати інформацію про діяльність Товариства . На вимогу учасника Товариство 
зобов'язане на протязі 15 днів надати йому для ознайомлення річні баланси, звіти 
Товариства про його діяльність, протоколи Загальних зборів учасників Товариства; 
на переважне отримання продукції та гіослуг, вироблених Товариством;

- призначати та відкликати у будь-який час представників для здійснення прав, 
передбачених цим Статутом, іншими нормативними актами; 
обирати органи управління Товариством і бути обраними до них; 
вийти у встановленому порядку з Товариства;
продати чи іншим чином відступити свою частку ( її частину) у статутному капіталі 
Товариства одному або кільком учасникам цього Товариства у порядку встановленому 
законом та цим Статутом, в тому числі відчужити її і третім особам; 
користуватись переважним правом купівлі частки (її частини) у статутному капіталі 
Товариства перед третіми особами;
у разі ліквідації Товариства отримати частину вартості майна, пропорційну розміру його 
частки в статутному капіталі Товариства.

Учасники користуються і іншими правами, передбаченими чинним законодавством 
України.

6.3. Учасники Товариства зобов'язані:
дотримуватись вимог цього Статуту і виконувати рішення Загальних зборів учасників; 
виконувати свої зобов'язання перед Товариством, у тому числі пов'язані з майновою 
участю, а також своєчасно робити вклади у розмірі, в порядку та засобами, 
передбаченими рішеннями загальних зборів учасників Товариства; 
брати участь в управлінні справами Товариства шляхом участі та голосування на 
Загальних зборах учасників особисто або через представника;
письмово попередити виконавчий орган Товариства про наміри продажу ( або іншим 
чином передачі) своєї частки (її частини) у статутному капіталі у строк не менше чим за 
З місяці;
письмово попередити виконавчий орган Товариства про свій вихід з Товариства не 
пізніше ніж за 3 місяці до виходу;
не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність 
Товариства;
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сприяти Товариству у здійсненні ним своєї статутної діяльності;
нести інші обов'язки, передбачені чинним законодавством України та Статутом 
Товариства.

6.4. Учасника Товариства, який систематично не виконує або неналежним чином виконує 
обов'язки, або перешкоджає своїми діями досягненню цілей Товариства, може бути виключено з 
Товариства на основі рішення Загальних зборів учасників Товариства. При цьому цей учасник 
(його представник) у голосуванні участі не бере.

6.5. Учасники Товариства користуються переважним правом купівлі частки (її частини) 
учасника пропорційно до розмірів своїх часток або за іншим порядком, що затверджується 
загальними зборами учасників Товариства.

6.6. Купівля здійснюється за ціною та на інших умовах, на яких частка ( її частина) 
пропонувалася для продажу третім особам. Якщо учасники Товариства не скористуються своїм 
переважним правом протягом 3-х місяців з дня повідомлення про намір учасника продати частку 
(її частину), вона може бути відчужена третій особі.

6.7. Частка учасника може бути відчужена до повної її сплати лише у тій частині, в якій її 
уже сплачено.

6.8. У разі придбання частки (її частини) учасника самим Товариством воно зобов'язане 
реалізувати її іншим учасникам в порядку, передбаченому п.6.5 цього Статуту, або третім особам, 
або зменшити свій статутний капітал протягом 12 місяців. Протягом цього періоду розподіл 
прибутку, а також голосування і визначення кворуму на зборах відбуваються без урахування 
зазначеної частки (частини).

6.9. Частка у статутному капіталі Товариства переходить до спадкоємця фізичної особи або 
правонаступника юридичної особи -  учасника Товариства лише за згодою інших учасників 
Товариства.

Розрахунки із спадкоємцями (правонаступниками) учасника, які не вступили до 
Товариства, здійснюються відповідно п. 6.10 цього Статуту.

6.10. Учасник, який виходить із Товариства, має право одержати вартість частини майна, 
пропорційну його частці у статутному фонді Товариства. Під майном Товариства розуміється 
вартість чистих активів Товариства.

За домовленістю між учасником та Товариством виплата вартості частини майна 
Товариства може бути замінена переданням майна в натурі.

СТАТТЯ 7. СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ ТОВАРИСТВА
7.1. Для забезпечення діяльності Товариства створено статутний капітал в розмірі 

3227900,00 грн. (Три мільйони двісті двадцять сім тисяч дев'ятсот гривень 00 копійок).
7.2. Статутний капітал Товариства розподіляється на частки, згідно до кількості учасників у 

наступних розмірах:
• Войтович Максим Станіславович - 3 066 505,00 грн. (Три мільйони шістдесят шість тисяч п’ятсот 

п’ять гривень 00 копійок), що становить 95 % (Дев’яносто п’ять відсотків) статутного капіталу 
Товариства.

• Компанія «ТЕРРА ФУД АГРО ЛІМІТЕД» («TERRA FOOD AGRO LIMITED») -  161 395,00 грн. 
(Сто шістдесят одна тисяча триста дев’яносто п’ять гривень 00 копійок), що становить 5 % (П’ять 
відсотків) статутного капіталу Товариства.

7.3. Статутний капітал Товариства складається з вартості вкладів його учасників. Вкладом 
до статутного капіталу Товариства можуть бути гроші, цінні папери, інші речі або майнові чи інші 
відчужувані права, що мають грошову оцінку.

Грошова оцінка вкладу учасника Товариства здійснюється за рішенням Дирекції 
Товариства.

Розмір статутного капіталу не може бути меншим розміру, встановленого законом.
7.4. Збільшення статутного капіталу допускається тільки після його повної сплати. 

Збільшення статутного капіталу Товариства для покриття збитків не допускається
7.5. Зменшення статутного фонду Товариства допускається після повідомлення про це всіх 

його кредиторів у порядку, встановленому законом. При цьому кредитори Товариства мають

7



право вимагати дострокового припинення або виконання Товариством відповідних зобов'язань.

СТАТТЯ 8. ПОРЯДОК РОЗПОДІЛУ ПРИБУТКІВ ТА ПОКРИТТЯ ЗБИТКІВ
8.1. Чистий прибуток Товариства, утворений з надходжень від господарської діяльності, 

після покриття матеріальних та прирівняних до них витрат, витрат на оплату праці, сплати 
відсотків по кредитах банків та по облігаціях, внесення до бюджету передбачених законодавством 
України податків та інших платежів, залишається у повному його розпорядженні.

8.2. Порядок розподілу чистого прибутку та покриття збитків затверджується Загальними 
зборами учасників Товариства.

8.3. Товариство створює цільові фонди, призначені для розподілу прибутку та покриття 
витрат, пов'язаних з його діяльністю:

- резервний (страховий) фонд;
- фонд виплати прибутку учасникам Товариства (дивідендів);
Товариство може створювати фонди, призначені для фінансування заходів, спрямованих на 

зміцнення матеріально-технічної бази Товариства, соціальне забезпечення трудового колективу, 
матеріальне стимулювання працівників Товариства та інші для вирішення інших питань. Порядок 
використання коштів фондів затверджується Генеральним директором.

8.4. Резервний (страховий) фонд створюється у розмірі 25 відсотків Статутного капіталу. 
Формування резервного фонду здійснюється шляхом щорічних відрахувань від чистого прибутку, 
в розмірі 5 відсотків чистого прибутку, до досягнення встановленого розміру.

Кошти резервного фонду використовуються для покриття витрат, пов'язаних з 
відшкодування збитків, позапланових витрат, а в разі недостатності коштів резервного фонду 
збитки покриваються у порядку, що визначається Загальними зборами учасників Товариства.

8.5. Розмір суми Фонду виплати прибутку учасникам Товариства (дивідендів), строк та 
порядок виплати визначаються Загальними зборами учасників Товариства.

Кошти з Фонду розподіляються між учасниками пропорційно їх часткам у статутному 
капіталі Товариства.

Виплата коштів здійснюється за рішенням Загальних зборів учасників Товариства шляхом 
перерахування належних коштів на особовий (поточний) рахунок учасника та/або готівкою через 
касу Товариства, або іншим способом.

СТАТТЯ 9. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ТА КОНТРОЛЮ ТОВАРИСТВА
9.1. Вищим органом Товариства є Загальні збори Учасників (надалі іменуються "Збори 

Учасників"), до складу яких входять Учасники Товариства або призначені ними представники.
9.2. Представники Учасників можуть бути постійними або призначеними на певний строк. 

Учасник вправі в будь-який час замінити свого представника у Зборах Учасників, сповістивши про 
це інших Учасників.

9.3. Учасник вправі передати свої повноваження на Зборах іншому Учаснику або 
представникові іншого Учасника товариства.

9.4. Проведення Зборів Учасників.
9.4.1. Учасники повідомляються про проведення Зборів Учасників персонально із 

зазначенням часу і місця проведення зборів та порядку денного. Повідомлення повинно бути 
зроблено не менш як за тридцять днів до скликання Зборів Учасників.

9.4.2. Будь-хто із Учасників Товариства вправі вимагати розгляду питання на Зборах 
Учасників за умови, що воно було ним поставлено не пізніш як за 25 днів до початку зборів.

Не пізніш як за 7 днів до скликання зборів Учасникам Товариства повинна бути надана 
можливість ознайомитися з документами, внесеними до порядку денного.

9.4.3. Учасники зборів, які беруть участь в зборах, реєструються з зазначенням кількості 
голосів, яку має кожний Учасник. Цей перелік підписується головою та секретарем зборів.

9.4.4. Головує на Зборах Учасників один із Учасників, який обирається цими Зборами. 
Голова Зборів Учасників організує діяльність Зборів та ведення протоколів Зборів.

9.5. Компетенція Зборів Учасників Товариства:

8

і



9.5.1. Визначення основних напрямів діяльності Товариства і затвердження його планів та 
звітів про їх виконання.

9.5.2. Внесення змін до Статуту Товариства, зміна розміру його Статутного капіталу.
9.5.3. Встановлення розміру, форми і порядку внесення Учасниками додаткових вкладів.
9.5.4. Вирішення питання про придбання Товариством частки Учасника.
9.5.5. Обрання та відкликання членів Ревізійної комісії.
9.5.6. Створення та відкликання виконавчого та ревізійного органу Товариства.
9.5.7. Призначення (обрання) та звільнення Генерального директора Товариства та членів 

дирекції.
9.5.8. Затвердження річних звітів та бухгалтерських балансів Товариства, затвердження 

звітів і висновків Ревізійної комісії, розподіл прибутку та збитків Товариства, визначення строку та 
порядку виплати частки прибутку.

9.5.9. Створення, реорганізація та ліквідація дочірніх підприємств, філій та представництв 
Товариства, затвердження їх статутів та положень про них.

9.5.10. Прийняття рішення про випуск та придбання цінних паперів.
9.5.11. Винесення рішень про притягнення до матеріальної відповідальності посадових осіб 

Товариства.
9.5.12. Визначення умов оплати праці посадових осіб Товариства, його філій та 

представництв.
9.5.13. Прийняття та/або виключення Учасника з Товариства.
9.5.14. Затвердження правил, положень та інших внутрішніх документів Товариства, 

визначення організаційної структури Товариства, затвердження Положень про фонди, які 
створюються в Товаристві.

9.5.15. Прийняття рішення про ліквідацію (або реорганізацію) Товариства, призначення 
ліквідаційної комісії (або комісії по припиненню), затвердження ліквідаційного балансу (або 
передавального акту); (Прийняття рішення про припинення діяльності Товариства, призначення 
ліквідаційної комісії, затвердження ліквідаційного балансу).

9.5.16. Обрання та відкликання голови Товариства.
9.6. Прийняття рішення Зборами Учасників.
9.6.1. Збори Учасників вважаються повноважними, якщо на них присутні Учасники 

(представники Учасників), що володіють у сукупності більш як 60 відсотками голосів.
9.6.2. З питань визначення основних напрямків діяльності Товариства, затвердження його 

планів та звітів про їх виконання, внесення змін до Статуту, а також при вирішенні питання про 
виключення Учасника з Товариства рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосують 
Учасники, що володіють у сукупності більш як 50 відсотками загальної кількості голосів 
Учасників Товариства. З решти питань рішення приймається простою більшістю голосів.

9.6.3. З питань не включених до порядку денного, рішення можуть прийматися тільки за 
згодою всіх Учасників, присутніх на Зборах Учасників.

9.6.4. Кожен з Учасників Товариства на Зборах Учасників має кількість голосів, 
пропорційну розміру його частки у Статутному капіталі. Голосування на Зборах Учасників 
провадиться за принципом - на один відсоток Статутного капіталу припадає один голос.

9.7. Скликання Зборів Учасників.
9.7.1. Збори Учасників Товариства скликаються головою Товариства один раз на рік.
9.7.2. У випадку неплатоспроможності Товариства, а також виникнення загрози значного 

скорочення Статутного капіталу, а також у будь-якому іншому випадку, якщо цього потребують 
інтереси Товариства в цілому, головою Товариства скликаються позачергові Збори Учасників.

9.7.3. Учасники Товариства, що володіють у сукупності більш як 20 відсотками голосів, 
мають право вимагати скликання позачергових зборів учасників у будь-який час і з будь-якого 
приводу, що стосується діяльності Товариства. Якщо протягом 25 днів Голова Товариства не 
виконав зазначеної вимоги, вони вправі самі скликати Збори Учасників.

9.8. Виконавчим органом Товариства, що здійснює управління його поточною діяльністю, є 
дирекція. До складу дирекції входять особи визначені Загальними зборами Учасників. Дирекцію 
очолює Генеральний директор Товариства.
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9.8.1. До компетенції виконавчого органу відносяться питання поточної діяльності 
Товариства, як по організації внутрішньої роботи, так і по взаємодії із зовнішніми контрагентами, у 
тому числі виробничі, комерційні та інші.

Генеральний директор Товариства призначається (або обирається) Загальними Зборами 
Учасників.

9.8.2. Як керівник виконавчого органу, Генеральний директор в межах своєї компетенції 
організовує контроль за виконанням рішень вищого органу управління Товариством, видає накази, 
розпорядження, підписує грошові, звітні та інші документи, видає довіреності та інше, діє від імені 
Товариства без довіреності, укладає договори, представляє інтереси Товариства у відносинах з 
юридичними і фізичними особами, органами державної влади і управління та інше.

9.8.3. З Генеральним директором Товариства може бути укладено трудовий договір 
- контракт) у встановленому законодавством порядку.

9.8.4. Генеральний директор вирішує всі питання діяльності Товариства крім тих, що є 
виключною компетенцією Загальних Зборів Учасників і виключені з компетенції Генерального 
директора, а також вирішує питання, рішення котрих було делеговане йому Загальними Зборами 
Учасників.

9.8.5. Генеральний директор підзвітний Загальним Зборам Учасників, несе перед ними 
відповідальність за свою роботу по здійсненню керівництва діяльністю Товариства.

9.8.6. Генеральний директор може делегувати частину своїх повноважень іншим членам 
дирекції після затвердження цього рішення Зборами Учасників.

9.8.7. Генеральний директор не може бути одночасно Головою Загальних Зборів Учасників.
9.8.8. Генеральний директор:

• вправі без довіреності вчиняти фінансові та юридичні дії від імені Товариства, 
розпоряджається майном та коштами Товариства у відповідності з чинним 
законодавством та цим Статутом;

• діє від імені Товариства, представляє його в установах, підприємствах, організаціях, 
як на Україні, так і за кордоном, вирішує питання, пов’язані з укладенням договорів 
(контрактів);

• приймає рішення щодо порядку використання коштів фондів Товариства;
• керує поточними справами Товариства;
• затверджує організаційну структуру, положення про структурні підрозділи, штатний 

розпис та проектно-кошторисні документи Товариства, посадові оклади працівників;
• видає накази та розпорядження, які є обов’язковими для працівників Товариства;
• затверджує інструкції, видає довіреності та інші акти з питань діяльності Товариства, 

за винятком віднесених до компетенції інших органів управління;
• відкриває та закриває поточні, валютні та інші рахунки в установах банків;
• приймає на роботу та звільняє з роботи працівників Товариства, визначає умови 

оплати праці працівників Товариства, застосовує до них заходи дисциплінарного 
стягнення та матеріального стимулювання;

• виносить рішення про притягнення до майнової відповідальності працівників 
Товариства;

• організовує ведення бухгалтерського обліку та звітності в Товаристві;
• затверджує режим праці та відпочинку і правила внутрішнього розпорядку;
• укладає колективний договір з профспілковою організацією або уповноваженим 

представником трудового колективу;
• виконує інші функції, що випливають з цього Статуту та організаційної структури 

Товариства;
• призначає осіб, що здійснюють керівництво діяльністю дочірніх підприємств, філій 

та представництв.
9.8.9. Підставами для усунення Генерального директора від виконання ним своїх 

повноважень можуть бути:
• здійснення правопорушень;
• недовіра з боку більшості Учасників Товариства;
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• перевищення повноважень, передбачених цим Статутом;
• зловживання своєю посадою;
• професійна некомпетентність, що призвела чи могла призвести до отримання 

збитків в діяльності Товариства.
9.9. Контроль за фінансовою та господарською діяльністю Товариства здійснюється 

Ревізійною комісією, що утворюється Зборами Учасників з їх числа в кількості не менше трьох
строком на 2 роки. Генеральний директор та члени дирекції не можуть бути членами 

Ревізійної комісії.
9.9.1. Перевірки діяльності Генерального директора чи дирекції проводяться Ревізійною 

: місією за дорученням Зборів Учасників, з власної ініціативи або на вимогу Учасників
Товариства. Ревізійна комісія вправі вимагати від посадових осіб Товариства подання усіх 
необхідних матеріалів, бухгалтерських чи інших документів, особистих пояснень.

9.9.2. Ревізійна комісія доповідає результати проведених нею перевірок Зборам Учасників.
9.9.3. Ревізійна комісія складає висновок по річних звітах та балансах. Без висновку 

г'евізійної комісії баланс Товариства не може бути затверджений Зборами Учасників.
9.9.4. Ревізійна комісія, в разі виявлення зловживання посадовими особами Товариства або 

якщо виникла загроза суттєвим інтересам Товариства, може вимагати від Голови Товариства 
скликання позачергових Зборів Учасників.

9.10. Посадовими особами Товариства є Генеральний директор, члени дирекції, голова 
Ревізійної комісії та головний бухгалтер Товариства.

9.11. Право підпису документів Товариства надається посадовим особам Товариства згідно 
з їх компетенцією.

СТАТТЯ 10. ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ОПЛАТА ПРАЦІ. ТРУДОВІ ДОХОДИ ПРАЦІВНИКІВ.
10.1. Працівники Товариства мають права і обов'язки, користуються пільгами згідно 

діючого трудового законодавства, колективного договору та цього Статуту.
10.2. Товариство самостійно визначає фонд оплати праці та інші грошові виплати та 

заохочення, доходи та дивіденди по частках учасників, без обмеження його зростання з боку 
державних органів, якщо щодо цього не буде прийнято відповідних постанов Уряду.

10.3. Оплата праці працівників визначається кінцевим результатом виробництва, особистим 
внеском та обсягами реалізованої продукції та наданих послуг.

10.4. Товариство самостійно встановлює форми, системи і розміри оплати праці, а також 
інші види доходів працівників, використовує державні та посадові оклади лише як орієнтир для 
диференціації оплати праці залежно від професії, кваліфікації працівників, складності та умов 
виконуваних ними робіт.

10.5. Трудові доходи найманого працівника Товариства визначається трудовим договором 
і контрактом), що укладається при прийомі працівника на роботу до Товариства, а також 
колективним договором.

10.6. Рішення соціально-економічних питань, що стосуються діяльності Товариства, 
виробляються і приймаються його органами управління за участю трудового колективу та 
уповноважених ним органів і відображаються у колективному договорі. Колективним договором 
також регулюються питання охорони праці, виробничі та трудові відносини трудового колективу з 
власниками Товариства.

10.7. Право укладання колективного договору від імені власника надається Генеральному 
директору Товариства, а від імені трудового колективу - уповноваженому ним органу.

10.8. Компетенція та повноваження трудового колективу визначаються ст. 65 та ст. 69 
Господарського кодексу України та іншим чинним законодавством.

СТАТТЯ 11. КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ ІНФОРМАЦІЇ ТА КОМЕРЦІЙНА ТАЄМНИЦЯ.
11.1. Товариство організовує захист своєї комерційної таємниці та конфіденційної 

інформації. Під комерційною таємницею Товариства маються на увазі відомості, пов'язані з 
виробництвом, технологічною інформацією, управлінням, фінансами та іншою діяльністю
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Товариства, які не є державною таємницею, але розголошення (передача, відтік тощо) яких може 
завдати шкоди його інтересам.
Склад і обсяг відомостей, що складають комерційну таємницю та конфіденційну інформацію, 
порядок її захисту визначається Генеральним директором Товариства з урахуванням вимог 
.аконодавства України. Передача інформації будь-яким третім особам, опублікування або інше 
розголошення такої інформації може здійснюватися тільки у порядку, визначеному Генеральним 
директором.

11.2. Генеральний директор несе персональну відповідальність за збереження комерційної 
та конфіденційної інформації щодо діяльності Товариства.
Обов'язок Генерального директора по збереженню комерційної та конфіденційної інформації 
щодо діяльності Товариства та її членів передбачається в укладеній з ним трудовій угоді 
контракті).

11.3. Перелік відомостей, що не становлять комерційної таємниці, визначається 
законодавством України.

11.4. Посадові особи Товариства, працівники та учасники Товариства зобов'язані суворо 
зберігати комерційну таємницю Товариства та конфіденційну інформацію.

11.5. Інформація, що містить комерційну таємницю та конфіденційну інформацію може 
бути надана третім особам лише при умові підписання з Товариством угоди про нерозголошення 
наданої інформації.

СТАТТЯ 12. ОБЛІК ТА ЗВІТНІСТЬ ТОВАРИСТВА
12.1. Товариство здійснює оперативний, бухгалтерський та податковий облік результатів 

своєї діяльності, веде статистичну та іншу звітність і подає її відповідно до чинного законодавства 
України.

12.2. Товариство веде облік військовозобов'язаних, проводить заходи по цивільній обороні, 
природоохоронні та протипожежні заходи в порядку, встановленому чинним законодавством 
України.

12.3. Перший фінансово-звітний рік Товариства починається з дати державної реєстрації і 
завершується 31 грудня поточного року.

Наступні фінансові роки Товариства визначаються у відповідності з календарними.
12.4. Річний звіт та баланс Товариства затверджуються Загальними зборами учасників 

Товариства.

СТАТТЯ 13. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА
13.1. Припинення діяльності Товариства здійснюється шляхом його реорганізації (злиття, 

приєднання, поділу, виділення, перетворення) або ліквідації.
13.2. Припинення діяльності Товариства здійснюється за рішенням Загальних зборів 

учасників Товариства, суду, на підставах, передбачених чинним законодавством.
13.3. Реорганізація Товариства проводиться за рішенням Загальних зборів учасників. У разі 

реорганізації Товариства вся сукупність його прав та обов'язків переходить до правонаступника.
13.4. Товариство припиняється у випадках:

- за рішенням Загальних зборів учасників про ліквідацію або реорганізацію;
у разі скасування його державної реєстрації у випадках, передбачених законом; 
якщо рішенням суду визнано недійсність установчих документів про створення Товариства; 
якщо прийняте рішення про заборону діяльності Товариства через невиконання умов, 
встановлених чинним законодавством і в передбачений рішенням строк не забезпечено 
дотримання цих умов, або не змінений вид Товариства;

- на підставі рішення господарського суду в порядку, встановленому Законом України "Про 
відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом";
з інших підстав, передбачених чинним законодавством.
13.5. Збори, суд або орган, що прийняв рішення про припинення юридичної особи, 

зобов'язані негайно письмово повідомити про це орган, що здійснює державну реєстрацію, для
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внесення до державного реєстру відомостей про те, що Товариство перебуває у процесі 
припинення.

13.6. Ліквідація Товариства проводиться призначеною ініціатором припинення діяльності 
Товариства ліквідаційною комісією в залежності від способу припинення (у разі реорганізації - 
комісією з припинення діяльності Товариства, у разі ліквідації -  ліквідаційною комісією), в 
порядку, встановленому чинним законодавством.

З дня призначення ліквідаційної комісії (комісії з припинення Товариства) до неї переходять 
повноваження по управлінню справами Товариства.

13.7. Ліквідаційна комісія (комісія з припинення Товариства) у триденний термін з дня її 
призначення поміщає в друкованих виданнях масової інформації, в яких публікуються відомості 
про державну реєстрацію Товариства, повідомлення про припинення діяльності Товариства та про 
порядок і строк пред'явлення кредиторами претензій до нього, який не може становити менше 
двох місяців з дня публікації повідомлення про припинення Товариства, виявляє наявне майно 
Товариства з урахуванням його фізичного та морального зносу та здійснює інші необхідні дії 
пов'язані з припиненням його діяльності.

13.8. При реорганізації Товариства після закінчення строку для пред'явлення вимог 
кредиторами та задоволення чи відхилення цих вимог комісія з припинення Товариства складає 
передавальний акт (у разі злиття, приєднання, перетворення) або розподільчий баланс (у разі 
поділу), що повинні містити положення про правонаступництво щодо всіх зобов'язань Товариства, 
що припиняється, стосовно всіх її кредиторів та боржників, включаючи зобов'язання, які 
оспорюються сторонами. Передавальний акт та/або розподільчий баланс затверджуються 
Загальними зборами учасників або органом, який прийняв рішення про припинення та 
передаються органу, що здійснив державну реєстрацію Товариства, та органу, що здійснює 
державну реєстрацію, за місцем державної реєстрації юридичної особи правонаступника.

13.9. При ліквідації Товариства після закінчення строку для пред'явлення вимог 
кредиторами ліквідаційна комісія складає проміжний ліквідаційний баланс, що містить відомості 
про склад майна Товариства, перелік пред'явлених кредиторами вимог та про результати їх 
розгляду, який затверджується Загальними зборами учасників, розраховується з ними в порядку 
черговості, приймає необхідні дії для задоволення вимог кредиторів Товариства, Після завершення 
розрахунків з кредиторами ліквідаційна комісія складає ліквідаційний баланс, який затверджується 
Загальними зборами учасників. Достовірність та повнота ліквідаційного балансу (передавального 
акту) повинні бути підтверджені аудитором (аудиторською фірмою).

13.10. Припинення Товариства в процесі відновлення його платоспроможності або 
банкрутства здійснюється у порядку, встановленому чинним законодавством України.

13.11. Черговість та порядок задоволення вимог кредиторів визначаються відповідно до 
закону. Претензії, що не задоволені через відсутність майна, претензії, що не визнані 
ліквідаційною комісією, якщо їх заявники у місячний строк після одержання повідомлення про 
повне або часткове відхилення претензії не звернуться до суду з відповідним позовом, а також 
претензії, у задоволенні яких за рішенням суду кредиторові відмовлено, вважаються погашеними

13.12. Грошові та інші кошти Товариства, включаючи готівку від розпродажу його майна 
під час ліквідації, після задоволення вимог кредиторів, розподіляються ліквідаційною комісією між 
учасниками Товариства пропорційно їх часткам, які вони мали в статутному капіталі Товариства у 
шестимісячний строк після опублікування інформації про його припинення. Майно, що було 
передане Товариству у користування, повертається у натуральній формі без винагороди.

13.13. Припинення (ліквідація) Товариства вважається завершеним, а Товариство таким, що 
припинило свою діяльність з моменту внесення запису про це до єдиного державного реєстру.

13.14. У разі виникнення спорів щодо виплати заборгованості Товариства його грошові 
кошти не підлягають розподілу між учасниками Товариства до вирішення цього спору.

13.15. Ліквідаційна комісія (комісія з припинення) Товариства несе майнову 
відповідальність за шкоду, що здійснена Товариству, а також третім особам, у відповідності з 
чинним законодавством.
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СТАТТЯ 14. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ
14.1 Внесенні змін до Статуту Товариства є виключною компетенцією Загальних зборів 

учасників Тоьагисгво-
14.2. Зміни та доповнення до Статуту Товариства підлягають державній реєстрації. Про 

зміни до Статуту Товариства повідомляє орган, що здійснив його реєстрацію для внесення 
необхідних змін до державного реєстру.

УЧАСНИКІВ ТОВАРИСТВА

мпанія «ТЕРРА ФУД АГРО ЛІМІТЕД» («TERRA 
OD AGRO LIMITED»), зареєстрована реєстратором 

омпаній у Нікосії 10 червня 2011 року, місцезнаходження: 
Республіка Кіпр, Нікосія, вул. Есперідон, буд. 12, 4 поверх, 
1087 у відповідності із законодавством Республіки Кіпр в 
особі Бобир Лариса Борисівна, яка зареєстрована за 
адресою: Україна, Київська область, місто Васильків, вулиця 
Грушевського, будинок № 39, квартира № 9 та діє на 
підставі довіреності від 27 грудня 2016 року, посвідченої 
нотаріусом Нікосом Ставроу 27 грудня 2016 року, 
апостильованої 28 грудня 2016 року Міністерством юстиції 
та громадського порядку Республіки Кіпр.

Войтович Максим Станіславович, паспорт серії 
СТ 468361, виданий Васильківським РВ УДМС України в 
Київській .області, 19 липня 2016 року, що проживає за 
адресою: 08600, Київська область, місто Васильків,
Володимирська, буд. 11 кв. 46, реєстраційний номер 
облікової картки платника податків з Державного реєстру 
фізичних осіб -  платника податків 3326110335.

Місто Ки-
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I
їв, Україна вісімнадцятого вересня дві тисячі сімнадцятого року.

Я, Маринець О.С., приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, 
засвідчую справжність підписів представника за довіреністю Компанії «ТЕРРА ФУД АГРО 
ЛІМІТЕД» («TERRA FOOD AGRO LIMITED») Бобир Лариси Борисівни та Войтовича 
Максима Станіславовича, які зроблено у моїй присутності.

Особи Бобир Лариси Борисівни та Войтовича Максима Станіславовича, які 
підписали документ встановлено, їх дієздатність та повноваження перевірено.

Зареєстрован
Отримано плати іп  
Приватний по

#0 9 .
¥  і “Про нотаріат” 

*.С. Маринець

прошито
(або прошнуровано),

умеровано ^

ечаткою }
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