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1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

1.1. ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «СВІТ КОМПЛЕКТУЮЧИХ» (надалі іменується 

«Підприємство») діє на підставі цього Статуту, чинного законодавства України, та у своїй діяльності керується 

Конституцією і законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, іншими актами 

законодавства та цим Статутом, а також внутрішніми правилами, положеннями та іншими актами Підприємства. 

1.2. Повне найменування Підприємства:  

українською мовою – ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «СВІТ КОМПЛЕКТУЮЧИХ»; 

англійською мовою – PRIVATE ENTERPRISE «SVIT KOMPLEKTUYUCHIH» 

1.3. Скорочене найменування Підприємства:  

українською мовою – ПП «СВІТ КОМПЛЕКТУЮЧИХ»; 

англійською мовою – PE «SVIT KOMPLEKTUYUCHIH» 

1.4. Місцезнаходження Підприємства: 43008, Україна, Волинська область,   місто Луцьк, вулиця 

Теремнівська, будинок 91, кв. 34. 

 

2. ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС ПІДПРИЄМСТВА 

2.1. Підприємство є юридичною особою з моменту його державної реєстрації у встановленому 

законодавством України порядку. Підприємство має право від свого імені вчиняти будь-які правочини, 

укладати угоди, в тому числі дарувати, надавати в безоплатне користування будь-яке майно, майнові права та 

матеріальні цінності (рухоме та нерухоме майно, грошові кошти, валютні цінності, корпоративні права та 

інше майно чи кошти, які знаходяться у власності Підприємства), набувати майнових та особистих 

немайнових прав, нести обов’язки, бути позивачем та відповідачем в усіх судових та інших органах. 

Підприємство володіє, користується та розпоряджається на власний розсуд належним йому на праві 

власності майном, має самостійний баланс, поточні, валютні, вкладні (депозитні) та інші рахунки в установах 

банків, печатку, штампи, бланки, знак для товарів та послуг, торгову марку, логотип, інші атрибути та 

реквізити.  

Підприємство вправі здійснювати будь-яку господарську (підприємницьку) діяльність, що не 

суперечить законодавству України. 

2.2. Підприємство вправі бути засновником, учасником, акціонером товариств, установ, 

підприємств, інших суб’єктів підприємницької (господарської) діяльності, неприбуткових організацій, 

благодійних та інших фондів тощо, в тому числі й іноземних. Підприємство може створювати філії, 

представництва, безбалансові відділення, інші структурні підрозділи, об’єднуватися з іншими суб’єктами 

господарювання, в тому числі й за кордоном, входити до складу спілок, асоціацій, корпорацій, 

консорціумів, концернів та інших об'єднань, діяльність яких відповідає інтересам Підприємства, у 

випадках, коли це не суперечить чинному законодавству, організовувати співробітництво з діловими 

партнерами на підставі договорів про сумісну діяльність. 

2.3. Підприємство має право вступати у зобов’язання, договірні відносини з фізичними та 

юридичними особами, іншими суб’єктами, в тому числі й іноземними, а також бути посередником між ними. 

2.4. Підприємство вправі наймати працівників на умовах контракту або на інших умовах, 

передбачених діючим законодавством України; самостійно встановлювати форми, системи та розміри оплати 

праці та інших доходів осіб, що працюють по найму або за договорами цивільно-правового характеру, якщо 

інше не передбачено законодавством, залучати до роботи вітчизняних та іноземних спеціалістів, утворювати 

тимчасові робочі групи для виконання своїх статутних завдань. 

2.5. Підприємство здійснює зовнішньоекономічну діяльність у порядку, встановленому чинним 

законодавством України та даним Статутом, включаючи можливість утворення підприємств всіх видів 

спільно з іноземними інвесторами, а також здійснювати всі види експортно-імпортних операцій, якщо це не 

суперечить законодавству України та/або законодавству країни, яке застосовується до таких операцій. 

2.6. Підприємство несе відповідальність за своїми зобов’язаннями всім своїм майном. 

Підприємство не відповідає за зобов’язаннями держави, а держава – за зобов’язаннями Підприємства. 

2.7. Підприємство має право на комерційну таємницю, самостійно організовуючи її захист, 

визначаючи згідно з чинним законодавством, склад, об’єм, порядок і умови ознайомлення з нею тощо. 

Порядок організації захисту комерційної таємниці визначається директором Підприємства і 

затверджується Вищим органом Підприємства. Для організації захисту комерційної таємниці Підприємство 

може користуватися послугами інших організацій та осіб. 

Директор вправі вимагати від працівників, що мають доступ до відомостей, що становлять 

комерційну таємницю, дотримання встановленого порядку і правил її збереження. 

Підприємство має право не надавати стороннім підприємствам, організаціям, установам та фізичним 

особам відомості, що становлять комерційну таємницю або містять конфіденційну інформацію, крім випадків, 

передбачених діючим законодавством України. 

Підприємство має право, згідно з чинним законодавством України, на відшкодування збитків 

завданих порушенням комерційної таємниці. 

 

3. МЕТА ТА ВИДИ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА 

3.1. Підприємство створено для здійснення господарської діяльності з метою отримання 

прибутку. 

3.2. Для досягнення своєї мети Підприємство здійснює такі види діяльності: 


