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1. Загальні положення 

1.1. Цей Статут є установчим документом ПРИВАТНОГО ПІДПРИЄМСТВА "__________" (далі – Підприємство). 

1.2. Скорочене найменування Підприємства – ПП "__________". 

1.3. Засновником та власником Підприємства є громадянин України __________________________________________ (далі – Власник). 

 

2. Мета і предмет діяльності 

2.1. Мета діяльності Підприємства – досягнення економічних і соціальних результатів та одержання прибутку. 

2.2. Предмет діяльності Підприємства – надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна, а також будь-

яка інша підприємницька діяльність, що не суперечить законодавству України. 

 

3. Статутний капітал та інші фонди 

3.1. Статутний капітал Підприємства становить 1 000,00 грн. (одна тисяча гривень 00 копійок) та вноситься Власником в грошовій 

формі до закінчення першого року з дня державної реєстрації Підприємства. Частка ____________________________________________ 

складає 100% Статутного капіталу. 

3.2. Розмір Статутного капіталу Підприємства може бути збільшений або зменшений.  

3.3. Зменшення розміру Статутного капіталу Підприємства допускається після повідомлення про це його кредиторів. Повідомлення 

про зменшення статутного капіталу Підприємства надсилається поштою усім кредиторам Підприємства не пізніше триденного строку 

з дня прийняття відповідного рішення.  

3.4. Збільшення розміру Статутного капіталу Підприємства допускається після внесення Власником вкладу у повному обсязі.  

3.5. Якщо Власник до закінчення першого року з дня державної реєстрації Підприємства не вніс (або вніс не в повному обсязі) вклад до 

Статутного капіталу, він зобов’язаний прийняти рішення про зменшення розміру Статутного капіталу або про ліквідацію 

Підприємства. 

3.6. На Підприємстві утворюється Резервний фонд в розмірі 25 відсотків Статутного капіталу, який формується шляхом щорічного 

відрахування коштів у розмірі 5 відсотків суми чистого прибутку Підприємства до досягнення зазначеного розміру. В разі повного або 

часткового використання Резервного фонду його поповнення здійснюється заново в порядку, передбаченому цим пунктом. 

3.7. На Підприємстві можуть утворюватись також інші фонди.  

 

4. Порядок розподілу прибутків і збитків 

4.1. Залишок чистого прибутку Підприємства після здійснення відрахувань до Резервного та інших фондів, визначених Власником, 

залишається в розпорядженні Власника. 

4.2. Виплата прибутку Власнику проводиться один раз на рік за підсумками календарного року протягом 1-го кварталу року, який 

настає за звітним. 

4.3. Збитки від господарської діяльності Підприємства покриваються за рахунок коштів Резервного фонду, а в разі їх недостатності – за 

рахунок реалізації майна Підприємства або в інший спосіб, визначений Власником. 

 

5. Органи управління і контролю  

5.1. Вищим органом Підприємством є Власник, який може вирішувати будь-які питання діяльності Підприємства.  

5.2. До виключної компетенції Власника належать: визначення основних напрямів діяльності Підприємства; затвердження річних (або 

за інший період) результатів діяльності Підприємства та його дочірніх підприємств; обрання та звільнення директора Підприємства; 

затвердження положення про Ревізійну комісію, її утворення та відкликання, затвердження її звітів та висновків; створення, 

реорганізація та припинення дочірніх підприємств, філій та представництв Підприємства, затвердження їх статутів та положень; 

прийняття рішення про участь Підприємства в інших юридичних особах, а також об’єднаннях підприємств; прийняття рішення про 

вчинення Підприємством правочинів, сума яких перевищує гривневий еквівалент 3000 євро за офіційним курсом НБУ; визначення 

умов та порядку виплати прибутку, способу покриття збитків; визначення порядку утворення, використання коштів, поповнення та 

ліквідації фондів Підприємства; притягнення до  майнової відповідальності посадових осіб Підприємства; внесення змін до Статуту 

Підприємства, в тому числі зміна розміру його Статутного капіталу, зміна предмету його діяльності та найменування; зміна 

місцезнаходження Підприємства; зміна складу власників Підприємства; прийняття рішення про припинення або виділ Підприємства, 

утворення (призначення) комісії з припинення Підприємства, затвердження порядку його припинення, ліквідаційного або 

розподільного балансу (передавального акта). 

5.3. Рішення Власника оформлюються письмово та підписуються ним.  

5.4. Власник приймає рішення по мірі потреби, коли цього вимагають інтереси Підприємства. 

5.5. Виконавчим органом Підприємства, що здійснює управління його поточною діяльністю, є директор. 

5.6. Директор вирішує всі питання діяльності Підприємства, крім тих, що належать до виключної компетенції Власника.  

5.7. Рішення директора, пов’язані з управлінням трудовим колективом Підприємства, можуть оформлюватися письмовими наказами.  

5.8. Контроль за діяльністю директора Підприємства може здійснюватись Ревізійною комісією, яка утворюється на розсуд Власника 

строком на два роки в кількості не менше трьох осіб. Директор Підприємства не може бути членом Ревізійної комісії. Член Ревізійної 

комісії може бути в будь-який момент відкликаний. 

5.9. Перевірка діяльності директора Підприємства проводиться Ревізійною комісією за дорученням Власника або з власної ініціативи, 

зокрема в разі в виявлення ознак зловживань чи інших порушень з боку директора Підприємства. Ревізійна комісія має право вимагати 

від посадових осіб Підприємства подання їй всіх необхідних матеріалів, зокрема бухгалтерських документів, а також особистих 

пояснень. Ревізійна комісія доповідає про результати проведених нею перевірок Власнику. 

 

6. Припинення Підприємства 

6.1. Рішення про припинення (реорганізацію або ліквідацію) Підприємства може бути прийняте, крім Власника, судом, а про 

реорганізацію – також відповідними державними органами. 

6.2. Припинення Підприємства проводиться відповідно до статей 104-108 та 110-112 Цивільного кодексу України. 
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