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1. Оllнос,lсс,lбовим
1.1.

)

виконавчим органом Товариства - с /{иректор.

l]o компетенцiТ директора товариства IlаJ]е)l(ить вирiшlенllя tзсiх Ilи,гань. пов'язаних

управлiнгtям I1отоLIIlоltl дiя.ltьtliс,t,lо'l'оtlарлtс,I,вLI. rtpirt tttttatlL. tl(() ll.t_tcilti.lltl
KoMIIel,eнttii Загальних зборiв учасникiв ,га [lаглядовоТ ради 'I'tlBtrpltcтBat.

з

.]l() lJll li.,ll()iIll(li

1,2, fiиректор ,го[Jарис,гва пiдзвi,гrtий заl,il;lьrtим зборам учасIlикitt i наt-"rtяловiii pa;ri
,говариства (у
,га
оргаltiзовус: l]икоllаltllя Txttix piilctlb.
разi iT сr,ворення)

/]иректор.'tiс Bi;t iMerli Товарис,l,ва бсз.l1tltliрсlttlсti
Статуr,ом'Говарис,l,ва, та цiм I Iолохсенttям.
1,3.

l .4,

l[ирсктор

It

\Ic;kltx. lIl()

\,c,l llII()tl_,tctti

['оваtrlис,гRа викоItус своТ обtlв'я,зки tзij(tltltзi,,lttt) .l() с lll l у I,\, I tttзltрис

'Jatitltl,i,,l.

t,tзit.

зс)крема:

-

орт,анiзус l]иконанFIя рiшень Зборiв учасникiв;

-

рilзроб'ltяс l,а зal1,1]ерjIхt},с оIIераr,ивtri IIjItllIи lIiя.llbltt,lct,i

-

trбt"руtt,t,r-lвчс

llоряJIок розпсrлi-п5, rtрlлбу,гкr,

t,it

-['tltзit1,1лtс,t,ва;

засобiв IloKl]Ill,гrI

,lбlt,1,1titз:

- розробляс IIр0IIо,]иtliТ про внесеttIIя змitt tl Статуr,у r,a в itttlti Btl;-,гllittllIi /l()кч]\lсIliи
Говариства, якi :]аr,вер,цх(уються загаJIьIlими зборами учасttикil; 'l'оварисr,ва.

- IIOlrlil(' l]a За'l'tJеР.ll)ltеIIНя зборiв ),tIacllиKitt Ili.ttttll,tI tI]il\ i бii.,tallt,t

_

- затверджу(,розпорядчi ак,глt та IIоJIоженгIя. якi визначак)l,ь lзi]ltltrсиltи
tliltpoздirlaM и 1'овариства;

Mi;,l<

t]l,рук,l,чрIIиN,lи

майном ,га коштами 'l'овариства, в тому чис.lli llрийняття рiшснь rlptl
вi,il.t\,ження майна. перелачу l"Iol,o в застав)/. його Mirry або безсrп.llат}tу передачу, про
,]ас
IatJy N,lap"l LIови х прав. I] алежtI их'Го вар и с,гву. т,ощо ;
- розпоряJlжасться

- \,KJIa/lac тa пiдltис:ус бу:lь-якi зt,lвltitrlttьоекономiчнi KtrltTpaKтtl та vг<r,,lи:

довiреносТi буль-якИм особам, втомУ чис:li й тим, якi tle IlеребуваrОТЬ У ТРУ,'lОlзИХ
вiдносинах з 'Говариством, на укJIадення уго/I та в(Iинення ittrпих юридичних лiй, якi цим
Статутом або рitllегtняпл зборiв учitсtlt.tкiв вi.цttсссrri .lO I(()\lIlc,гcIIltiT,,tlt1,1tlK t,t,lpa TtlBltpttc ttlll:
- вида€

-укладаС,гаrti2дltисУсбуль-якi irtвесгиlliйtti ;1tlI,tltзtlplt(t<tltttpittitlt)tit,]l()l()lJ()[)ll ctIi.lt,ttt,i
дiяльностi;
- приймас на роботу та звiльнюс праtliвrtикiв. застсlсов\/с

,r1o

Ilих захо.rII4 заохоllеlIIIя та

qт8гнення;

- затверджу€ правила внуr,рiшньогtl трудового розпорядку,га iншi нормативнi документи.
за виключен}{ям тих. за,гверлження яких вiдноситься ло компетенt{iТ зага;Iьних зборiв

Товариства;
- затверд}кус 11рави.llа, IIо:tохtеttня, llоря;lки,,га itlшli lIt()KyN,tclIlи ttotз'я1,1alli

,]

IIp()Bail)IiclttIЯ}I

,lаtltlбitаttttя ta
професiоrliшьноТдiя.llьttсlстi lla (ltltI;1i,lBO]\IY pиllK}'R,I ()i\l\' ,tltc-ti )'tlr|lcpi
протилiТ легалiзацiТ (вiдмиванrlю) .uохолiв. одержаНих зJlоtIиIIlIи\,l tIIJIях()пt. (lirtartcvl]itItItl()
тероризму та фi нансуван ню розповс}од}кеFl ня зброТ масовt.l го з I{ и IIeIlI] я :
I

- видас накази. шlо е обов'язковиN,Iи Jlля rзсiх ltpatIiBlttlt<iB

'|'tllзltрис

- вiдкривас та використовус рахунки в установах банкiв,га
установах з правом розпорядчого пiдпису;

-

гlзtt:

iнших фiнансово-кредитних

пiдписус розрахунковi документи;

- пiдписуе

вiд iMeHi Товариства податковi декларацiт, звiти та irrшi податковi документи;

- здiйснюе необхiднi дiТ та пiдписус необхiдIti локумеlI,ги lllоло ми-гIIоI,о оформllеtlttя

осiб Товариства;
рiзногО роду вантажiв та оформлення проiзних документiв буль-яких
- несе вiдповiда_lrьнiсть за результати фiнансово-госtIоltарськоТ дiяльнtiс,гi Товарисr,ваl
- представляе Товариство в судових iнстанцiях та при розглялi буль-яких спорiв з третiми

особами;

- вирiшуе буль-якi iншi

питання дiяльностi Товариства.

1.5. !иректор Товариства укладас правочиItи та вчи}{яс rорили,ttti ;tiT вiл iMctri
з урахуванням обмежень встановлених цим Статутом.
1.6. .Г{иректор мас право на вчинення/укладання/пiдписання
(господарсько-правових) !оговорiв.

-Говарис

t

ltit,

цивiлыrо-правових

1.7. На перiоД вiдсутносТi директоРа (у випалку тимLIасовоI llепраtlсзда,гttос,гi.

вiдрядження, вiдпустки, тощо) директор призначае тимчасово виконуючого обов'язки,
,u пiдставi вiдповiдного наказу директора тимчасово викону€ обов'язки дlиректора
"п"й
повноваженнями та обмеженнями згiдно даного Статуту.
1.8. Повноваження та обов'язки

iнших працiвникiв визначаються зl,iлно з ix tlосадоtsими

iнструкцiями та наказами Товариства.

i,з

1.9. Повноваження директора можуть бути в буль-який час припиненi або BiH може бУти
тимчасово вiдсторонений вiд виконання своiх повноважень. З директором може бути

укладений труловий контракт. Рiшення про укладення трудового контракту приЙма€ТЬся
пiд час прийняття директора на посаду.

1.10. ffиректор 1,овариства Ilol]иttett lliя,ги 2l1tlбpocotзictttl i 1ltl,1t,Mll() t] itttclrccttx lot}a[)1.1cI}]a
не допускаючи конфлiкт iHTepeciB. Конфлiктом iHTepeciB с консРлiкт мiж обов'язком
в iн,гересах ,говарис,гI]а в lti.lltlMy та приватнrlмИ

директора дiяти добросовiсно i розумно
iнтересами посадовоi особи або if афiлiйованих осiб. А(liлiйоваI{ими особами с, юрили'llli
особи, за умови, що одна з них здiйснrос контроль llал iHtItoto чи обилвi перебуватоть пiл
контролем третьоi особи, члени ciM'T фiзичноi особи - чоловiк (лружина), а також батьки
,га
TxHi чоловiки (дружини).
(усиновителi), опiкуни (пiклувальники), брати, сестри, дiти
фiзична особа та члени ii ciM'i i юридична особа, якщо ця фiзична особа таlабо члени if
сiм'i здiйснюють контроль над юридичною особою.

з Положенням ознайомлено:

