Юридичний статус Товариства
Товариство є юридичною особою. Права і обов’язки Товариства як юридичної особи виникають  з дня його державної реєстрації.

	 Товариство є створеним на невизначений строк.


	Товариство є самостійною господарською організацією (юридичною особою приватного права), створеною на добровільних засадах  згідно з законодавством України. Товариство здійснює господарську комерційну діяльність.


	Товариство як юридична особа від свого імені набуває майнових прав, особистих немайнових прав та несе обов'язки. Товариство може виступати позивачем та/або відповідачем у суді, в тому числі господарському та третейському суді, укладати мирові угоди.


	Майнові права та майнові обов'язки Товариства можуть виникати:

	з правочинів (угод), передбачених законом, а також з правочинів (угод), не передбачених законом, але таких, що йому не суперечать;

з актів органів державної влади та органів місцевого самоврядування, їх посадових осіб у випадках, передбачених законом;
внаслідок створення та придбання майна з підстав, не заборонених законом;
внаслідок заподіяння шкоди іншій особі, придбання або збереження майна за рахунок іншої особи без достатніх підстав;
внаслідок порушення вимог закону при здійсненні господарської діяльності;
з інших обставин, з якими закон пов'язує виникнення майнових прав та обов'язків суб'єктів господарювання.

	Товариство має власну печатку, штамп та інші додаткові печатки, що можуть бути необхідними для здійснення господарської діяльності Товариства, з своїм найменуванням та ідентифікаційним кодом.  Форма печатки та штампу затверджуються Директором Товариства.


	Товариство має самостійний баланс, поточні (в т.ч. валютні), вкладні (депозитні) та інші рахунки в банках. Товариство може мати рахунки в банках та інших фінансових установах іноземних держав, які відкриваються у відповідності до чинного законодавства та відповідних міжнародних договорів.


	Товариство має право вчиняти, від свого імені будь-які правочини та відповідно до чинного законодавства укладати угоди (договори, контракти), та інші юридичні акти з українськими та іноземними підприємствами, установами та організаціями, в тому числі з об'єднаннями підприємств, господарськими товариствами, спілками, інститутами, кооперативами, корпораціями, партнерствами, компаніями та іншими юридичними особами, а також із фізичними особами. Зокрема, але не виключно, Товариство має право укладати договори купівлі-продажу, поставки, обміну, дарування, підряду,  позички, страхування, перевезення, зберігання, доручення і комісії, управління майном, надання юридичних послуг та вчиняти будь-які інші юридично значимі дії будь-якого характеру в обсязі, дозволеному чинним законодавством України.


Legal status of society
Society is a legal entity. The rights and liabilities of society as a legal entity arises from the date of its state registration.

	Society is created for an indefinite term.


	Society is the independent economic organization (the legal entity of private law) created on a voluntary basis according to the legislation of Ukraine. Society carries out economic commercial activity.


	Society as the legal entity on its own behalf gets property rights, the personal non-property rights and performs duties. Society can appear the claimant and/or the defendant in court, including the economic and arbitration court, to conclude settlement agreements.


	Property rights and property obligations of society can arise:

- From competences (transactions) provided by the law and also from competences (transactions) which are not provided by the law, but such that it is not contradicted;
- From acts of public authorities and local governments, their officials in the cases provided by the law;
- owing to creation and the acquisition of property on the bases which is not prohibited by the law;
- owing to infliction of harm to other person, acquisition or safety of property at the expense of other person without the sufficient bases;
- As a result of violation of requirements of the law at implementation of economic activity;
- from other circumstances with which the law connects emergence of property rights and duties of subjects of managing.

1.6. Society has own press, a stamp and other additional seals which can be required for implementation of economic activity of society, with the name and the identification code. The form of the press and a stamp are approved by the Director of society.

1.7. Society has separate balance, flowing (including currency), supplementary (deposit) and other accounts in banks. Society can have accounts in banks and other financial institutions of the foreign states which are opened according to the current legislation and the relevant international treaties.

1.8. Society has the right to make, on its own behalf any transactions and according to the current legislation to conclude agreements (contracts, contracts), and other legal acts with the Ukrainian and foreign enterprises, institutions and the organizations, including with associations of the enterprises, economic societies, the unions, institutes, cooperatives, corporations, partnership, the companies and other legal entities and also with natural persons. In particular, but it is not exclusive, society has the right to sign contracts of purchase and sale, delivery, exchange, donation, the contract, loans, insurance, transportation, storage, an assignment and the commissions, managements of property, providing legal services and to make any other legally significant actions of any character in the volume allowed by the current legislation of Ukraine.



