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ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ МЕДИЧНИЙ ЦЕНТР 
«ОФТАЛЬМОЛОГІЧНА КЛІНІКА ПРОФЕСОРА СЕРГІЄНКА» (надалі - Товариство), 
створено відповідно до рішення установчих зборів учасників, протокол № 1 від 12 вересня 
2013 року, згідно з Цивільним кодексом України, Господарським Кодексом України, 
Законами України „Про господарські товариства”, „Про власність”, "Про 
зовнішньоекономічну діяльність", інших законодавчих актів України, а також цього Статуту, 
який є його єдиним установчим документом.
Учасником Товариства є:

Громадянин України Сергієнко Андрій Миколайович, паспорт СН 532809 виданий 
Жовтневим РУГУ МВС України в місті Києві 18 листопада 1997року, що зареєстрований за 
адресою: м. Київ, вул. Молдавська, буд.2, кв.89; ідентифікаційний код 2394604976.

Стаття 1. НАЙМЕНУВАННЯ ТОВАРИСТВА

1.1. Повне українською мовою: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ МЕДИЧНИЙ ЦЕНТР «ОФТАЛЬМОЛОГІЧНА КЛІНІКА 
ПРОФЕСОРА СЕРГІЄНКА»;

Скорочене українською мовою: ТОВ МЦ «ОКПС».
1.2. Повне російською мовою: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЮ МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР «ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКАЯ 
КЛИНИКА ПРОФЕССОРА СЕРГИЕНКО»;

Скорочене російською мовою: ООО МЦ «ОКПС».

Стаття 2. МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ТОВАРИСТВА

2.1. Місцезнаходження товариства: Україна, 21018, м. Вінниця, вул. Пирогова, 
буд. 47а

Стаття 3. ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС ТОВАРИСТВА

3.1. Товариство є юридичною особою з дня його державної реєстрації, має 
самостійний баланс, рахунки в банківських установах, круглу печатку зі своєю назвою, 
штампи, емблеми, бланки та товарний знак, логотип, та інші атрибути юридичної особи.

3.2. Товариство має цивільну правоздатність та цивільну дієздатність відповідно до 
законодавства У країни.

3.2.1. Товариство може здійснювати окремі види діяльності, перелік яких 
встановлюється законом, після одержання Товариством спеціального дозволу (ліцензії).

3.2.2. Товариство набуває цивільних прав та обов’язків і здійснює їх через свої 
органи, які діють відповідно Статуту та законодавства.

3.2.3. Товариство може бути учасником інших підприємницьких та 
непідприємницьких товариств та вступати з ними в об’єднання, займатися 
зовнішньоекономічною діяльністю в порядку, встановленому чинним законодавством 
України, бути членом міжнародних організацій та приймати участь у їх діяльності.

3.3. Товариство самостійно відповідає за своїми зобов'язаннями. Товариство 
відповідає за своїми зобов'язаннями усім належним йому майном.

3.4. Учасники Товариства не відповідають за його зобов'язаннями і несуть ризик 
збитків, пов’язаних з-діяльністю Товариства, у межах своїх вкладів.

Учасники Товариства, які не повністю внесли вклади, несуть солідарну 
відповідальність за його зобов’язаннями у межах вартості невнесеної частини вкладу 
кожного з Учасників.

3.5. Товариство може від свого імені укладати угоди, набувати майнових та 
особистих немайнових прав і нести обов'язки, бути позивачем та відповідачем у суді, 
господарському та третейському суді.



3.6.1. Товариство має право створювати відокремлені філії, представництва, 
відділення та інші відокремлені підрозділи, як на території України, так і за її межами.

3.6.2. Філії та представництва не є юридичними особами. Вони наділяються майном 
Товариства і діють на підставі Положень про них, які затверджується Загальними зборами 
Товариства.

3.6.3. Керівники філій та представництв призначаються Директором товариства і 
діють на підставі виданих довіреностей.

3.6.4. Філії, представництва та інші відокремлені структурні підрозділи мають окремі 
баланси, котрі є складовою частиною балансу Товариства.

3.6. Товариство має право придбавати рухоме та нерухоме майно, передавати 
частину свого майна філіям, представництвам, продавати, обмінювати, надавати в 
тимчасове користування Юридичним та фізичним особам, передавати безоплатно, належне 
йому рухоме та нерухоме майно і кошти, списувати їх з балансу, здавати в оренду; укладати 
угоди поступки права на вимогу, факторингу, переказу боргу, тощо.

3.7. Товариство виконує роботи і надає послуги суб’єктам господарської діяльності 
та громадянам за договірними цінами.

Товариство діє на засадах повного господарського розрахунку, самофінансування та 
самоврядування, може займатися будь-якою господарською діяльністю згідно Статуту, за 
винятком тієї, яка забороняється законодавчими актами України.

3.8. Товариство використовує працю громадян, приймаючи їх на роботу за 
контрактом, або укладаючи з ними трудові договори чи договори цивільно-правового 
характеру, а також створюючи тимчасові творчі, виробничі та інші колективи.

3.9. Товариство має право випускати та реалізовувати власні цінні папери, 
придбавати та реалізовувати цінні папери інших емітентів згідно чинного законодавства 
України.

Стаття 4. ЦІЛІ ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА

4.1. Товариство створюється з метою здійснення виробничо-господарської, 
консультативної, комерційної, наукової та іншої діяльності, спрямованої на надання 
медичних, консалтингових, посередницьких та інших послуг, організації виробництва 
промислової продукції і товарів народного споживання, їх реалізації, торгівлі, координації 
діяльності Учасників між собою та з іншими підприємствами, організаціями, а також 
здійснення зовнішньоекономічної діяльності для одержання прибутку та наступного його 
розподілу між Учасниками.

4.2. До предмету діяльності Товариства відноситься: 
Послуги і торгівля:

- медична практика;
- спеціалізована медична практика;
- оптова, роздрібна торгівля медичними й ортопедичними товарами;
- оптова, роздрібна торгівля лікарськими засобами;
- переробка донорської крові та її компонентів, виготовлення з них препаратів;
- організація підприємств громадського харчування (барів, кафе, ресторанів);
- організація і проведення семінарів, конференцій, симпозіумів, виставок, аукціонів, 

конкурсів, концертів (у тому числі й комерційних), а також заходів по зв’язкам з 
громадськістю та співвітчизниками за кордоном;

- надання всіх видів інформаційних та рекламних послуг юридичним та фізичним 
особам;

- надання консультаційних послуг юридичним та фізичним особам;
- виконання представницьких функцій і доручень юридичних та фізичних осіб, 

надання агентських та посередницьких послуг;
- торгівельна діяльність, в тому числі оптова, роздрібна, дрібнооптова. комісійна 

торгівля; торгівельно-закупівельна та торгово-посередницька діяльність, експортно-імпортні



торгові операції;
- створення оптово-роздрібних підприємств торгівлі з продажу товарів (побутова 

електротехніка, у тому числі кондиціонери, парфумерно-косметичні засоби, засоби 
побутової хімії, медичні препарати, паперово-білові товари та канцелярське приладдя, 
продукти харчування, сільськогосподарська продукція та інші товари народного 
споживання);

- оптова та роздрібна торгівля медикаментами, медичними приладами та матеріалами;
- реалізація продукції зарубіжних партнерів і закупівля необхідного їм товару;
- купівля та продаж рухомого та нерухомого майна, що знаходиться на території 

України;
- виконання посередницьких, комерційних, ділерських та дистриб’юторських послуг 

виробничого та невиробничого характеру, здійснення угод по експорту-імпорту;
- франчайзінг;
- ділерська діяльність (в тому числі за ексклюзивними угодами);
- надання послуг в галузі маркетингу, інжинірингу, управління, підготовки кадрів, 

стажування;
- міжнародні та міжміські поштові перевезення, обробка поштової кореспонденції, 

видача та прийом грошових переказів, використання радіочастот;
- побутові та комунальні послуги;
- організація інформаційного обслуговування населення, в тому числі з 

використанням інформаційних носіїв різноманітних типів, включаючи аудіовізуальні засоби;
- створення станцій технічного обслуговування, придбання та реалізація автомобілів і 

запчастин;
- автотранспортні послуги, послуги по реалізації авіа- і залізничних квитків;
- надання транспортних, транспортно-експедиційних послуг, послуг з технічного 

обслуговування, прокату та лізингу автотранспорту, включаючи оптову та роздрібну 
торгівлю вантажними та легковими автомобілями (юридичним та фізичним особам);

- придбання оргтехніки, її експлуатація і реалізація;
- ремонт і обслуговування радіо-, теле- і відеоапаратури вітчизняного та імпортного 

виробництва;
- представництво Учасників Товариства, інших підприємств і організацій, що 

співпрацюють з товариством, в тому числі закордонних, у відповідних державних та інших 
органах;

- надання послуг населенню і підприємствам на підставі договорів прокату;
- організація музеїв та надання супутніх послуг;
- надання послуг у галузі перекладу з іноземних мов;
- маркетингові дослідження;
- розробка проектів реструктуризації підприємств;
- консультації з питань кадрової політики;
- юридичні послуги;
- проведення тренінг -семінарів.
- розробка бізнес - планів;
- розробка і фінансово-економічна оцінка інвестиційних проектів;
- надання консультаційних, економіко-аналітичних послуг, прогнозування розвитку 

економіки, розробка та реалізація макро- та мікроекономічних моделей розвитку 
підприємств та регіонів, ведення економічного аналізу та дослідження ринків в Україні та за 
її межами.
Рекламна і видавнича діяльність:

- рекламний сервіс у фінансово-економічному секторі;організація теле- і 
радіопрограм, включаючи придбання власного ефірного часу;

- організацій зйомки, постановки, виробництва, прокату та реалізації відео та кіно 
продукції;



- видавництво рекламно-інформаційних бюлетенів:
- видання рекламної, методичної, навчальної і художньої продукції та її реалізація;
- підготовка інформаційно-аналітичних матеріалів для підприємств, організацій і 

установ;
- видавництво та поліграфія, заснування та видання друкованих органів. 

Фінансово-економічна діяльність:
- проектно-кошторисний та фінансовий сервіс;
- фінансово-економічний консалтинг;
- проведення, тиражування, реалізація науково-технічних розробок; впровадження 

нових технологій, включаючи заходи по захисту навколишнього середовища;
- розробка і практичне здійснення спільних із закордонними інвесторами проектів і 

комерційних ініціатив;
- сприяння залученню іноземних інвестицій на Україну;
- сприяння іноземним інвесторам у розміщенні капіталу;
- надання практичної допомоги підприємцям в розвитку зовнішньоекономічних 

зв'язків;
- управлінське консультування, підготовка фахівців в галузі підприємницької 

діяльності, надання інформаційно-консультаційних послуг;
- надання гуманітарної та фінансової допомоги пенсіонерам, інвалідам, 

малозабезпеченим особам;
- здійснення посередницьких функцій на товарних біржах;
- інноваційна діяльність;
- топографо-геодезичні роботи, кадастрові та аерозйомки, ремонт відповідного 

обладнання;
- постачання засобів захисту рослин.

Ви;: їничо-господарська діяльність:
- виробництво лікарських засобів;
- управління фінансами та капіталовкладеннями;
- довірче управління підприємствами та організаціями;
- розробка техніко-економічних обґрунтувань розміщення капіталовкладень 

українськими та зарубіжними інвесторами;
- розробка проектно-кошторисної документації для нового будівництва, реконструкції 

та технічного переозброєння діючих підприємств;
- розробка проектно-кошторисної документації на будівлі та споруди цивільного 

призначення;
- розробка проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт виробничих та 

цивільних будівель і споруд;
- розробка проектно-конструкторської документації на зразки нової техніки та 

удосконалення існуючої у різних галузях промисловості;
- розробка технологічної документації для різних галузей промисловості;
- розробка і- впровадження передових технологій і методів роботи в галузі: 

енергетики, зв’язку (телекомунікацій), машинобудування; маркетингу, реклами, 
комерційної, експортно-імпортної, виробничої, та інших напрямків діяльності, а також в 
галузі редакційно- методичної і видавничої роботи, включно з розробкою, виробництвом і 
впровадженням різних документів суворої звітності у встановленому порядку, 
інформаційного обслуговування;

- виробництво продукції виробничо-технічного призначення і товарів народного 
споживання, виготовлення сувенірної продукції з будь-яких матеріалів;

- виробництво, заготівля, переробка та реалізація сільськогосподарської продукції, 
ефірно-масличних культур, продукції тваринництва, хутрових звірів, худоби та птиці;

- виробництво та ремонт засобів вимірювання і контролю;
- виробництво та реалізація засобів автоматизації, зв’язку, іншого обладнання.



виробів з електронними компонентами;
- експорт та імпорт, заготівля, переробка, зберігання і реалізація сировини, в т.ч. 

сільгосппродуктів, вторсировини, нафти та нафтопродуктів,
- експорт та імпорт електроенергії, газу, вугілля, тощо;
- розширення та реконструкція діючих підприємств з метою збільшення 

конкурентоспроможності продукції з наступною реалізацією її як на ринку України, так і 
заї; межами;

- виробництво і реалізація засобів виробництва;
- виробництво і монтаж технологічного обладнання;
- організація інших видів виробничої діяльності і виконання інших функцій, що 

відповідають меті Товариства і не суперечать чинному законодавству.
Здійснення лізингових операцій, надання лізингових послуг:

- здійснення прямих операцій фінансового та оперативного лізингу з рухомим та 
нерухомим майном, також надання майна в оренду;

- здійснення непрямих лізингових операцій;
- здійснення зворотних лізингових операцій (ліз-бек);
- здійснення міжнародних лізингових операцій;
- здійснення інших операцій, пов’язаних з лізингом та надання, у зв’язку з цим, 

різноманітних послуг.
Будівництво:

виконання • проектно-конструкторських, будівельно-монтажних, ремонтно- 
бушвельних, підрядних та інших пов’язаних з будівництвом робіт у галузях нового 
будівництва і реконструкції виробничих та цивільних будівель і споруд;

- здійснення будівельно-монтажних, ремонтно-будівельних та інших робіт у галузі 
будівництва і реконструкції виробничих будівель і споруд;

- паспортизація робочих місць, технічне освідчення механізмів, обладнання, будівель 
і споруд;

- паспортизація та інвентаризація джерел викидів, інструментальні заміри шкідливих 
речовин, загазованості, радіаційного забруднення;

- виробництво металовиробів, будівельних матеріалів;
- виконання проектних, будівельних і ремонтних робіт і будівництво та участь у 

будівництві об’єктів цивільного, господарського і промислового призначення;
- здійснення пусконалагоджувальних робіт.

Інс і рматика та комп’ютеризація:
- розробка, впровадження та експлуатація комп’ютерних мереж, розподілених баз та 

банків даних та надання доступу до них на комерційній основі;
- взаємодія зі світовими комп’ютерними мережами, надання доступу та широкого 

спектру інформаційного сервісу;
- створення та підтримка он- та офф-лайнових і інформаційних фондів різного 

прос ттю та надання доступу до них;
- розробка програмно-технічного забезпечення та пов’язане з цим обслуговування;
- проведення науково-досвідних, експериментальних та впроваджувальних робіт у 

галузі комп’ютерних систем, інформаційних технологій та комунікацій;
- розробка, адаптація, супровід та експлуатація програмних та апаратних засобів 

обчислювальної техніки, засобів автоматизації, управління і зв’язку;
- проведення робіт по комп’ютеризації і автоматизації виробничої, проектної. 

Наукової та управлінської діяльності;
- програмне забезпечення (програмно-технічні робочі місця);
- виробництво радіоелектронної апаратури, засобів обчислювальної техніки у тому 

числі з використанням імпортованих елементів, вузлів та програмних продуктів;
- придбання прав інтелектуальної власності, у тому числі: ліцензій, патентів, 

авторських прав на перспективні розробки наукоємної продукції з подальшим



впровадженням їх у виробництво.
4.3. Види діяльності, щодо яких законодавством передбачено ліцензування, 

Товариство здійснює тільки після отримання відповідних ліцензій.

Стаття 5. ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ

5.1. Товариство має право самостійно здійснювати зовнішньоекономічну діяльність, 
яка регулюється чинним законодавством України.

5.2. Товариство здійснює такі види зовнішньоекономічної діяльності:
- експорт товарів, робіт, послуг власного виробництва;
- експорт товарів, робіт, послуг не власного виробництва як з переходом права 

власності на них до Товариства, так і без переходу права власності на них до Товариства;
- імпорт товарів, робіт, послуг для власних потреб;
- Імпорт товарів, робіт, послуг для потреб інших суб'єктів підприємницької 

діяльності : громадян як з набуттям права власності, так і без набуття такого на товари, 
роботи і послуги, які імпортуються;

- експорт та імпорт капіталів та робочої сили;
- надання послуг іноземним суб'єктам господарської діяльності, в тому числі: 

виробничих, транспортно-експедиційних, консультаційних, маркетингових, експертних, 
посередницьких, брокерських, агентських, консигнаційних, управлінських, облікових та 
інших:

- наукова, науково-технічна, науково-виробнича, виробнича, навчальна та інша 
кооперація з іноземними суб'єктами господарської діяльності; навчання та підготовка 
спеціалістів на комерційній основі;

- кредитні та розрахункові операції з іноземними суб'єктами господарської 
діяльності, участь у створенні банківських, кредитних, страхових та інших установ та 
підприємств за межами України;

- спільна підприємницька діяльність, з іноземними суб'єктами господарської 
діяльності, що включає створення спільних підприємств різних видів та форм, проведення 
спільних господарських операцій та спільне володіння майном як на території України, так 
і за її межами;

- організація та здійснення діяльності в галузі проведення виставок, аукціонів, торгів, 
конференцій, симпозіумів, семінарів за участю суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності;

- імпорт, експорт кольорових та чорних металів;
- проведення операцій з давальницькою сировиною.
5.3. У випадках, передбачених чинним законодавством, Товариство отримує ліцензії 

на здійснення окремих угод за затвердженою номенклатурою товарів, продукції, послуг.
5.4. Здійснюючи зовнішньоекономічну діяльність, Товариство користується повним 

обсягом прав суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності відповідно до чинного 
законодавства.

Стаття 6. СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ ТОВАРИСТВА

6.1. Статутний капітал Товариства складається з вартості вкладів його Учасників. 
Вклад. оцінений у гривнях, становить частку Учасника у статутному капіталі Товариства.

6.2. Для забезпечення діяльності Товариства створено статутний капітал Товариства в 
розмірі

6.3. Громадянину України Сергієнко Андрію Миколайовичу, належить частка в 
статутному капіталі у розмірі 140 000,00 грн. (сто сорок тисяч гривень 00 копійок), що 
Складає 100 % статутного капіталу Товариства.

6.4. До моменту державної реєстрації Учасник зобов’язаний внести не менше 50%, 
своєї частки у Статутному капіталі Товариства.

Повністю внести свій вклад до Статутного капіталу Учасник зобов’язаний протягом



одного року з моменту реєстрації Товариства.
6.5. Вкладами Учасників до статутного капіталу Товариства можуть бути гроші, 

папери, інші речі або майнові чи інші відчужувані права, що мають грошову оцінку 
бу,тички. споруди, обладнання та інші матеріальні цінності, прщза користування землею, 
воде:-: та іншими природними ресурсами, будинками, спорудами. Грошова оцінка не 
грошового вкладу Учасника Товариства здійснюється за згодою Учасників Товариства, а у 
випадках. встановлених законом, вона підлягає незалежній експертній оцінці.

6.6. Зміни розміру статутного капіталу Товариства відбуваються за рішенням зборів 
Учасників Товариства. Зменшення статутного капіталу Товариства допускається після 
повід: млення в порядку, встановленому законом, усіх його кредиторів. У цьому разі 
кредитори мають право вимагати дострокового припинення або виконання відповідних 
зобов'язань Товариства та відшкодування їм збитків.

5.7. Збільшення статутного капіталу Товариства допускається після внесення усіма 
його Учасниками вкладів у повному обсязі. Збільшення статутного капіталу може бути 
здійснене за рахунок прибутку від господарської діяльності Товариства, а у разі необхідності - 
за рахушок додаткових внесків його Учасників, розширенням складу Учасників Товариства 
або іншим способом відповідно до чинного законодавства України.

Стаття 7. ВІДСТУПЛЕННЯ ЧАСТКИ (її ЧАСТИНИ)
У СТАТУТНОМУ КАПІТАЛІ ТОВАРИСТВА ЙОГО УЧАСНИКОМ

ТІ. Учасник Товариства має право продати чи іншим чином відступити свою частку 
(її частину) у статутному капіталі одному або кільком Учасникам Товариства, або третім 
особам.

“.2. Учасники Товариства користуються переважним правом купівлі частки (її 
частини учасника пропорційно до розмірів своїх часток, якщо домовленістю між 
учасниками не встановлений інший порядок здійснення цього права. Купівля здійснюється 
за ціною та на інших умовах, на яких частка (її частина) пропонувалася для продажу третім 
особа:. Якщо Учасники Товариства не скористаються своїм переважним правом протягом 
одне то місяця з дня повідомлення про намір учасника продати частку (її частину) або 
протягом іншого строку, встановленого за домовленістю між його Учасниками, частка (її 
частина Учасника може бути відчужена третій особі.

“.3. Частка Учасника може бути відчужена до повної її сплати лише у тій частині, в 
якій н уже сплачено.

".4. У разі придбання частки (її частини) Учасника самим Товариством, воно 
зобов'язане протягом одного року реалізувати її іншим Учасникам або третім особам. Якщо 
протягом одного року така реалізація не відбулася, Товариство зобов’язане зменшити свій 
статутний капітал.

",5. Частка у статутному капіталі Товариства переходить до спадкоємця фізичної 
особ:: або правонаступника юридичної особи - учасника Товариства лише за згодою інших 
Учасників Товариства.,

".6. Розрахунки із спадкоємцями (правонаступниками) Учасника, які не вступили до 
Товариства, здійснюються відповідно до положень ст.8 цього Статуту.

Стаття 8. ВИХІД І ВИКЛЮЧЕННЯ УЧАСНИКА З ТОВАРИСТВА

8.1. Учасник Товариства має право вийти з Товариства, повідомивши Товариство про 
свій вихід не пізніше ніж за один місяць до виходу шляхом надіслання листа на адресу 
орган; управління Товариства.

5.2. Учасник, який виходить із Товариства має право одержати вартість частини 
майна пропорційну його частці у статутному капіталі Товариства. Виплата провадитеся



після затвердження звіту за рік, в якому він вийшов з Товариства, і в строк до 12 місяців з 
дня виходу.

8.3. На вимогу учасника та за згодою Товариства вклад може бути повернуто 
повністю або частково в натуральній формі.

8.4. Якщо вклад до статутного капіталу був здійснений шляхом передання права 
користування майном, відповідне майно повертається учасникові без виплати винагороди.

Майно, передане учасником Товариству тільки в користування, повертається в 
натуральній формі без винагороди.

8.5. Учаснику, який вибув, виплачується належна йому частка прибутку, одержаного 
Товариством у даному році до моменту його виходу.

8.6. Звернення стягнення на всю частку Учасника в статутному капіталі Товаристві 
припиняє його участь у Товаристві.

8.7. 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, за яке проголосували Учасники, що володіють у 
сукупності більш як 50 % загальної кількості голосів Учасників Товариства. При цьому цей 
Учасник (його представник) участі у голосуванні не бере.

8.8. Учасник, який вибуває зі складу учасників Товариства, зобов’язаний здійснити 
всі розрахунки з іншими Учасниками та Товариством.

Стаття 9. МАЙНО ТОВАРИСТВА

9.1. Товариство є власником:
9.1.1. майна, переданого йому Учасниками Товариства.у власність, як вклад до 

статутного капіталу;
9.1.2. продукції, виробленої Товариством в результаті господарської діяльності;
9.1.3. одержаних доходів;
9.1.4. іншого майна, набутого на підставах, що не заборонені законом.
9.2. Майно Товариства становлять основні фонди та обігові кошти, а також інші 

цінності.
9.3. Товариство створює резервний та інші фонди. Порядок утворення та витрачання 

фондів Товариства визначається зборами учасників.
9.4. Товариство створює резервний (страховий) фонд у розмірі 25% ' статутного 

Капіталу. Розмір щорічних відрахувань до резервного фонду складає 5% від суми чистого 
прибутку.

В окремих випадках ставки вказаних відрахувань можуть бути змінені за рішенням 
зборів Учасників.

Стаття 10. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ УЧАСНИКІВ ТОВАРИСТВА

10.1. Учасниками Товариства є його Засновники та особи, що вступили до 
Товариства.

10.2. Учасники Товариства мають право:
а) брати участь в управлінні справами Товариства у порядку, визначеному зборами 

Учасників;
б) брати участь у розподілі прибутку Товариства та одержувати його частку 

(дивіденди). Право на отримання частки прибутку (дивіденди) пропорційно частці кожного з 
учасників мають особи, які є учасниками товариства на початок строку виплати дивідендів:

в) вийти в установленому порядку з Товариства;
г) здійснити відчуження своєї частки (її частини) у статутному капіталі Товариства:
д) одержувати інформацію про діяльність Товариства.
10.3. Учасники Товариства зобов’язані:
а) додержуватись установчих документів Товариства і виконувати рішення Загальних



з:: т із ті інших органів управління Товариства;
' виконувати свої зобов’язання перед Товариством, в тому числі і пов’язані і 

майновою участю, а також вносити вклади у розмірі, порядку та засобами, що передбачені 
; станіз чим документом;

з не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про 
дснтьність Товариства;

г нести інші обов’язки, якщо це передбачено чинним законодавством.

Д
 Д т

і

Стаття 11. УПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВОМ

11 '..Управління Товариством здійснюється Загальними зборами Учасників і 
в 11 : н із чим органом.

2. Вищим органом управління Товариством є Загальні збори Учасників. Вони 
сзігітізітзся з Учасників або призначених ними представників. Учасник вправі передати 
свої т:з-?важення на зборах іншому Учаснику або своєму представникові, видавши йому 
зтт- ті : з: письмове доручення. Представники учасників на зборах можуть бути постійними 
з'< іззиченими на певний строк.

К. жен Учасник на зборах має кількість голосів, пропорційну розміру його частки у 
стат ті-: ту капіталі.

1В. Загальні збори учасників обирають Голову загальних зборів Товариства строком 
на 5 ~yw3.

- Чергові загальні збори учасників скликає Голова Загальних зборів Товариства не 
-- з дзох разів на рік. Про проведення Загальних зборів Учасники Товариства 
звіте .. чаються шляхом надіслання їм повідомлення або рекомендованого листа (із 
із.с: ленням про вручення) із зазначеним порядком денним Загальних зборів, датою та 

міста ззго проведення.
7. ізачергові збори скликаються Головою Товариства на вимогу виконавчого органу 

7. з із стза, у разі неплатоспроможності Товариства, якщо цього потребуються інтереси 
71317 1133 В ЦІЛОМУ.

11.5. До виключної компетенції Загальних зборів Учасників належить:
і визначення основних напрямів діяльності Товариства, затвердження його планів та 

звіте -7'і їх виконання;
7 знесення змін до статуту Товариства, зміна розміру його статутного капіталу:
-- створення та відкликання виконавчого органу Товариства;

визначення форм контролю за діяльністю виконавчого органу, створення та 
z .-.і - і -:-:я повноважень відповідних контрольних органів;

і твердження річних звітів та бухгалтерських балансів, розподіл прибутку та 
у - Товариства;

і вирішення питання про придбання Товариством частки (її частини) у Учасника, 
вист* стення частки (її частини) Учасника третім особам;

виключення Учасника з Товариства;
й прийняття рішення про ліквідацію Товариства, призначення ліквідаційної комісії, 

: і ті ев г нення ліквідаційного балансу.
: створення, реорганізація та ліквідація філій та представництв, затвердження їх 

світ тав та положень;
встановлення розміру, форми і порядку внесення учасниками додаткових внесків та 

стз: се -.-із різного роду фондів Товариства та їх розміри.
11.6. Загальні збори можуть приймати рішення з будь-яких питань діяльності 

Г1317 ітва. в тому числі з тих, що передані загальними зборами до компеїе. . 
вик: -із -иго органу. '

11 5.1. Питання, віднесені до виключної компетенції Загальних зборів Учас.-. :? 
7; з _т ітва. не можуть бути передані ними для вирішення виконавчому органу товар?.. тв.і -



11.6.2. Рішення з питань, зазначених у пунктах «а», «б», «є» приймаються, якщо за 
них проголосують Учасники, що володіють у сукупності більш як 50 % голосів загальної 
кількості голосів Учасників Товариства.
З решті питань рішення приймаються простою більшістю голосів, присутніх на зборах.

11.7. Збори Учасників можуть передати на вирішення Директора будь-які питання, 
крім тих, що віднесені до виключної компетенції Загальних зборів.

11.8. Збори Учасників вважаються повноважними, якщо на них присутні Учасники 
(представники Учасників), що в сукупності володіють більш ніж 60 % голосів.

11.9. Згідно з цим Статутом, Голова Загальних зборів Товариства має право скликати 
позачергові збори, якщо це необхідно для Товариства в цілому, а також у випадках 
вирішення питань, які відносяться до виключної компетенції зборів Учасників.

11.10. Учасники Товариства, що володіють у сукупності не менш ніж 10% голосів, 
мають право вимагати скликання позачергових зборів учасників у будь-який час і з будь- 
якого приводу. Якщо протягом 25 днів голова Товариства не виконає зазначеної вимоги, 
вони вправі самі скликати збори учасників.

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

11.12. Виконавчим органом Товариства є Директор Товариства, який обирається 
Загальними зборами Учасників товариства з числа Учасників або приймається Загальними 
зборами Учасників на роботу з третіх осіб на контрактній основі.

Директор Товариства самостійно вирішує всі питання діяльності Товариства, за 
винятком тих, що належать до виключної компетенції Загальних зборів Учасників.

Збори учасників можуть винести рішення про передачу частини повноважень, що 
належать їм, до компетенції Директора.

11.13. Директор виконує такі функції:
- у межах чинного законодавства вирішує питання діяльності Товариства;
- представляє Товариство без довіреності перед державними органами влади та 

управління, службами, фондами, установами банків, третіми особами, підприємствами, 
організаціями державної та недержавної форми власності, судом, господарським судом, 
тощо;

- затверджує правила, процедури та внутрішні документи Товариства, визначає 
організаційну структуру Товариства

- у межах своїх повноважень видає накази та розпорядження, обов’язкові для 
виконання всіма працівниками та підрозділами Товариства;

- є розпорядником майна та коштів Товариства;
- затверджує та, виконує кошторис, укладає угоди, відкриває та закриває банківські 

рахунки;
- приймає на роботу та звільняє з роботи працівників Товариства згідно чинного 

законодавства, визначає функціональні обов’язки працівників Товариства;
- застосовує заходи морального та матеріального заохочення, притягає до 

дисциплінарної відповідальності згідно чинного законодавства;
- видає довіреності;
- забезпечує охорону праці.
Директор зобов’язаний діяти в інтересах Товариства, добросовісно і розумно та не| 

перевищувати своїх повноважень.
Директор Товариства підзвітний Загальним зборам Учасників Товариства і 

організовує виконання їх рішень.

Стаття 12. РЕВІЗІЙНА КОМІСІЯ

: 12.1. Контроль за діяльністю Директора Товариства здійснює ревізійна комісія, яка 
обирається зборами. Очолює ревізійну комісію один із учасників Товариства.' До складу



ревізійної комісії не можуть входити Директор, а також головний бухгалтер Товариства.
12.2. Порядок роботи ревізійної комісії та її звітів перед зборами Учасників 

регламентується відповідним Положенням про ревізійну комісію, яке затверджується 
зборами Учасників.

12.3. Для проведення ревізій фінансової та господарської діяльності Товариства 
ревізійна комісія може залучати представників незалежних аудиторських служб.

12.4. Збори Учасників можуть прийняти рішення про проведення ревізій незалежною 
аудиторською службою.

12.5. Без висновку ревізійної комісії або висновку незалежної аудиторської служби по 
річних звітах та балансах діяльності Товариства, підготовлених Директором Товариства, 
збори Учасників не мають права затверджувати баланс Товариства.

12.6. Ревізійна комісія зобов'язана ставити питання про скликання позачергових 
зборів Учасників, якщо виникла загроза суттєвим інтересам Товариства або виявлено 
зловживання Директором чи іншими посадовими особами Товариства.

Стаття 13. РОЗПОДІЛ ПРИБУТКІВ 
ТА ВІДШКОДУВАННЯ ЗБИТКІВ ТОВАРИСТВА

13.1. Прибуток Товариства формується за рахунок доходів від господарської 
діяльності після покриття матеріальних та прирівняних до них витрат, витрат на оплату 
праці, виплати процентів по кредитах банків та по облігаціях, а також передбачених 
законодавством податків і платежів до бюджету та розподіляється серед Учасників згідно 
рішень зборів Учасників.

13.2. Чистий прибуток, одержаний після зазначених розрахунків, залишається у 
повному розпорядженні Товариства та розподіляється серёд Учасників Товариства 
пропорційно до належних їм часток у статутному капіталі, або в іншому порядку, 
визначеному зборами Учасників.

13.3. Товариство відповідає за своїми зобов'язаннями усім своїм майном. Збитки, які 
можуть виникнути протягом діяльності Товариства, відшкодовуються за рахунок резервного 
фонду, а у випадку, якщо коштів резервного фонду не вистачає, за рахунок інших коштів, що 
їх має Товариство, а при не достатку і цих коштів - за рахунок реалізації майна Товариства 
або додаткових внесків Учасників.

13.4. Товариство не відповідає за зобов'язаннями Учасників Товариства. Учасники 
Товариства несуть відповідальність за зобов'язаннями Товариства в межах їх вкладів до 
статутного капіталу. Учасники, які не повністю внесли свої вклади, відповідають за 
зобов'язаннями Товариства також у межах невнесеної частини вкладу.

Стаття 14. ТРУДОВИЙ КОЛЕКТИВ
14.1. Трудовий колектив Товариства становлять усі громадяни, які своєю працею 

беруть участь у його діяльності на основі трудового договору (контракту,угоди), а також 
інших форм, що регулюють трудові відносини працівника з товариством.

14.2. Працівникам Товариства надається соціальний захист, пільги і гарантії 
відповідно до чинного законодавства.

Стаття 15. КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ

15.1. Учасники Товариства і наймані працівники Товариства повинні зберігати 
комерційну таємницю і конфіденційність інформації про діяльність Товариства.

15.2. Обсяг інформації, яка не підлягає розголошенню, визначається Загальними 
Зборами Учасників і Директором Товариства.



Стаття 16. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА

16.1. Товариство припиняється в результаті передання всього свого майна, прав та 
обов’язків іншим юридичним особам - правонаступникам (злиття, приєднання, поділу, 
перетворення) або в результаті ліквідації.

16.1.1. Злиття, приєднання, поділ та перетворення, Товариства здійснюється за 
рішенням Загальних Зборів Учасників в порядку, передбаченому законодавством України.

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

16.3. Учасники Товариства, суд або орган, що прийняв рішення про припинення 
Товариства, зобов'язані негайно письмово повідомити про це орган, що здійснює державну 
реєстрацію, який вносить до єдиного державного реєстру відомості про те, що Товариство 
перебуває у процесі припинення.

16.4. Учасники Товариства, суд або орган, що прийняв рішення про припинення 
юридичної особи, призначають за погодженням з органом, який здійснює державну 
реєстрацію, комісію з припинення юридичної особи (ліквідаційну комісію, ліквідатора 
тощо) та встановлюють порядок і строки припинення Товариства відповідно до 
законодавства України.

16.5. Виконання функцій комісії з припинення Товариства може бути покладено на 
орган управління Товариства.

16.6.3 моменту призначення комісії до неї переходять повноваження щодо 
управління справами Товариства. Комісія виступає в суді від імені Товариства, яке 
припиняється.

16.7. Комісія поміщає в друкованих засобах масової інформації, в яких публікуються 
відомості про державну реєстрацію Товариства, що припиняється, -.повідомлення про 
припинення Товариства та про порядок і строк подачі кредиторами вимог до нього. Цей 
строк не може становити менше двох місяців з дня публікації повідомлення про 
припинення Товариства.

Комісія вживає усіх можливих заходів щодо виявлення кредиторів, а також письмово 
повідомляє їх про припинення Товариства.

■ 16.8. Товариство ліквідується за рішенням його Учасників або за рішенням суду.
Порядок ліквідації Товариства.

. 16.8.1. Ліквідаційна комісія після закінчення строку для пред'явлення вимог 
кредиторами складає проміжний ліквідаційний баланс, який містить відомості про склад 
майна Товариства, що ліквідується, перелік пред'явлених кредиторами вимог, а також про 
результати їх розгляду.

16.8.2. Проміжний ліквідаційний баланс затверджується Учасниками 
Товариства або органом, який прийняв рішення про ліквідацію Товариства.

16.8.3. Виплата грошових сум кредиторам Товариства, що ліквідується, провадиться у 
порядку черговості відповідно до проміжного ліквідаційного балансу, починаючи від дня 
його затвердження, за винятком кредиторів четвертої черги, виплати яким провадяться 
впродовж місяця від дня затвердження проміжного ліквідаційного балансу:

1) у першу чергу задовольняються вимоги щодо відшкодування шкоди, завданої 
каліцтвом, іншим ушкодженням здоров'я або смертю, та вимоги кредиторів, забезпечені 
заставою чи іншим способом;

2) у другу чергу задовольняються вимоги працівників, пов'язані з трудовими 
відносинами, вимоги автора про плату за використання результату його інтелектуальної, 
творчої діяльності;

3) у третю чергу задовольняються вимоги щодо податків, зборів (обов'язкових 
платежів);

4) у четверту чергу задовольняються всі інші вимоги.
Вимоги однієї черги задовольняються пропорційно сумі вимог, що належать 

кожному кредитору цієї черги



16.9. В разі недостатності у Товариства, що ліквідується, грошових коштів для 
задоволення вимог кредиторів ліквідаційна комісія здійснює продаж майна юридичної 
особи.

16.10. Після, завершення розрахунків з кредиторами ліквідаційна комісія складає 
ліквідаційний баланс, який затверджується Учасниками Товариства або органом, що 
прийняв рішення про ліквідацію Товариства.

16.11. Майно Товариства, що залишилося після задоволення вимог кредиторів, 
передається його Учасникам.

16.12. Товариство є ліквідованим з дня внесення до єдиного державного реєстру 
запису про його припинення.

Стаття 17. ВНЕСЕННЯ ЗМІН ТА ДОПОВНЕНЬ 
ДО СТАТУТУ ТОВАРИСТВА

Зміни та доповнення до Статуту Товариства вносяться за рішенням загальних зборів 
Учасників в порядку, передбаченому чинним законодавством.

Стаття 18. ПІДПИСИ УЧАСНИКІВ

Громадянин України Сергієнко Андрій Миколайович 
паспорт СН 532809 виданий Жовтневим РУГУ МВС 
України в м. Києві 18.11.1997р., 
що зареєстрований за адресою:
м. Київ, вул. Молдавська, буд.2, кв.89, 
ідентифікаційний код 2394604976



Місто Вінниця, Вінницька область, Україна, дванадцятого вересня дві тисячі 
тринадцятого року.

Я, Бортнік Я.А., приватний нотаріус Вінницького міського нотаріального округу, 
засвідчую справжність підпису Сергієнка Андрія Миколайовича, який зроблено у моїй 
присутності.

Особу Сергієнка Андрія Миколайовича, який підписав документ, встановлено, 
його дієздатність перевірено.



Зміни до Статуту Товариства з обмеженою 
відповідальністю

«ЗАТВЕРДЖЕНО»
Зборами Учасників Товариства з 
обмеженою відповідальністю медичного 
центру «Офтальмологічна клініка 
професора Сергієнка»
Протокол № 3 від 20 лютого 2014 року

Щержавну реєстрацію змін до установчих] 
документів ПРОВШЩ

Дата реєстрації. . 
Номер запису „А 
Державний рее® 

ж

Додаток № 1 до Статуту Товариства з 
обмеженою відповідальністю 
медичного центру «Офтальмологічна 
клініка професора Сергієнка» 
зареєстрованого 17.09.2013 року 
номер запису 11741020000011279 та
є невід’ємною частиною Статуту

Товариства з обмеженою відповідальністю медичного центру 
«Офтальмологічна клініка професора Сергієнка» 

зареєстрованого 17.09.2013 року Реєстраційною службою Вінницького міського 
управління юстиції Вінницької області, номер запису 11741020000011279 

(ідент.код 38902587) 
м. Вінниця 2014 рік

1. Пункт 4.2 Статті 4 «Цілі та предмет діяльності товариства» доповнити розділом :

■ господарча діяльність із придбання, перевезення, зберігання, використання та 
знищення наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів.

НА ЗАСВІДЧЕННЯ ЧОГО ці зміни до Статуту Товариства з обмеженою 
відповідальністю медичного центру «Офтальмологічна клініка професора Сергієнка» 
підписані Учасником Товариства 20 лютого 2014 року:

Учасник
Сергієнко Андрій Миколайович

Місто Ки-



-їв, У країна двадцятого лютого дві тисячі чотирнадцятого року.
Я, Гончарук С.В,.?гПрцв,атний нотаріус Київського міського нотаріального округу, засвідчую справжність 

підпису Сергієнк^^да^Д^‘ І^кфїайовича, який зроблено у моїй присутності.
Особу АндрЙР/^'І^^колайовича, який підписав документ, встановлено, його дієздатність

перевірено.
Зареєстровано в реєстрі за № 172

ЇІ'Вігцуто плати згідно ст. 31 Закону України «Про нотаріат» 
£

X S

-о, ф W
С.В.Гончарук

СУ *

Згідно зі ст. 78 УК «Про нотаріат» нотаріус, засвідчуючи справжність 
підпису, не посвідчує факти, викладені у документі, а лише підтверджує, 
що підпис зроблено певного особою.


