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Приватне підприємство «Новий комп’ютер для Вас» (надалі – Підприємство) засноване на
основі приватної власності громадян України з правом найму робочої сили відповідно до
Господарського кодексу України, Цивільного кодексу України та іншого чинного законодавства
України.
1 НАЙМЕНУВАННЯ І МІСЦЕ ЗНАХОДЖЕННЯ ПІДПРИЄМСТВА
1.1
Найменування Підприємства:
Повна назва українською мовою - ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «Новий комп’ютер для Вас»;
Скорочена назва українською мовою - ПП «Новий комп’ютер для Вас»;
Скорочена назва російською мовою - ЧП «Новый компьютер для Вас»
Скорочена назва англійською мовою - РЕ «New Computer for You».
1.2
Місцезнаходження: вул. Адміральська, 22/1, м. Миколаїв, 54001.
2 ВЛАСНИКИ ПІДПРИЄМСТВА
2.1
Власниками підприємства є громадяни України:
 Новосельцев Дмитро Сергійович, паспорт серії МР № 123789, виданий 11.06.2008 р.
Каховським РВ УМВС України в Херсонській області; що проживає за адресою: вул. Колодязна, 18,
кв. 5, м. Миколаїв. Ідентифікаційний номер 5654389065.
 Ликов Роман Станіславович, паспорт серії КС № 667546, виданий 02.01.2009 р. Заводським
РВ ММУ УМВС України в Миколаївській області; що проживає за адресою: вул. Нікольська, 18,
кв. 45, м. Миколаїв. Ідентифікаційний номер 7680978946.
 Орлов Вадим В`ячеславович, паспорт серії РП № 896431, виданий 21.03.2007 р. Жовтневим
РВ УМВС України в Миколаївській області; що проживає за адресою: вул. Колодязна, 9, кв. 35,
м. Миколаїв. Ідентифікаційний номер 7809635678.
3 МЕТА СТВОРЕННЯ І ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
3.1 Метою створення і діяльності Підприємства є одержання прибутку на вкладений капітал
шляхом здійснення виробничо-господарської та іншої діяльності, згідно з цим Статутом, а також
задоволення на основі одержаного прибутку соціально-економічних інтересів Власників та членів
трудового колективу Підприємства.
4 ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
4.1 Предметом діяльності Підприємства є:
4.1.1 Основна діяльність:
 роздрібна торгівля інформаційно-технологічним і комунікаційним устаткуванням
(КВЕД 47.00.3).
4.1.2 Виробничо-господарська діяльність:
 торгівля програмним забезпеченням;
 роздрібна торгівля периферійними пристроями;
 роздрібна торгівля комп’ютерами;
 ремонт комп’ютерів;
 установка ОС;
 прокладання локальних обчислювальних мереж (ЛОМ) ;
 торгівля комунікаційним обладнанням.
4.1.3 Будівництво:
 будівництво виробничих та житлових об'єктів; розробка проектно-кошторисної
документації; виробництво будівельних матеріалів і конструкцій та їх реалізація; технічне оснащення
механізмів, обладнання, будівель та споруд;
 ремонт та реставраційні роботи;
 виконання будівельних, проектних, ремонтних, оздоблювальних, монтажних та
сантехнічних робіт.
4.1.4 Торгівля і послуги:
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 торгівельна діяльність, в тому числі, роздрібна, комісійна; торговельно-закупівельна та
торгово-посередницька діяльність;
 створення роздрібних підприємств торгівлі і послуг населенню, продаж комп’ютерного
обладнання через власну торгівельну мережу;
 надання послуг по вибору комп’ютера, устаткування, периферії;
4.2 Предметом зовнішньоекономічної діяльності Підприємства є всі види діяльності згідно з
діючим законодавством України а саме:
 експорт та імпорт товарів, капіталів та робочої сили;
 надання Підприємством послуг іноземним суб'єктам господарської діяльності, в тому числі:
виробничих, консультаційних, маркетингових, експортних, посередницьких та інших, що прямо і
виключно не заборонені законами України;
 наукова, науково-технічна, виробнича, навчальна та інша кооперація з іноземними
суб'єктами господарської діяльності;
 міжнародні фінансові операції та операції з цінними паперами у випадках, передбачених
законами України;
 підприємницька діяльність на території України, пов'язана з наданням ліцензій, патентів,
ноу-хау, торговельних марок та інших нематеріальних об'єктів власності з боку іноземних суб'єктів
господарської діяльності; аналогічна діяльність Підприємства за межами України;
 орендні, в тому числі лізингові, операції між Підприємством та іноземними суб'єктами
господарської діяльності;
 інші види зовнішньоекономічної діяльності, не заборонені прямо і у виключній формі
законами України.
5 ПРАВОВИЙ СТАТУС ПІДПРИЄМСТВА
5.1 Підприємство є юридичною особою згідно законодавства України.
Підприємство володіє відокремленим майном на праві власності, має самостійний баланс,
розрахунковий, валютний та інші рахунки, круглу печатку із своїм найменуванням, кутовий та інші
штампи, емблему та товарний знак, зареєстрований у встановленому порядку, бланки та інші
реквізити, ідентифікаційний код.
5.2 Підприємство набуває права юридичної особи з дня його державної реєстрації.
Підприємство не має у своєму складі інших юридичних осіб.
5.3 Підприємство для досягнення мети своєї діяльності має право від свого імені укладати
договори, набувати майнових і особистих немайнових справ, виконуючи обов'язки, пов'язані з ії
діяльністю, самостійно виступати позивачем і відповідачем в суді, господарському та третейському
суді.
5.4 Підприємство володіє, користується та розпоряджається належним їй на праві повного
господарського відання майном, включаючи майно передане Підприємству Власниками, відповідно до
чинного законодавства згідно мети своєї діяльності та призначення майна.
5.5 Підприємство відповідає по своїх обов'язках всім своїм майном. Підприємство не відповідає
по обов'язках держави. Держава не відповідає по обов'язках Підприємства.
5.6 Підприємство не відповідає за зобов'язаннями Власників, Власники не відповідає за
зобов'язаннями Підприємства і зазнає збитки тільки в межах вартості майна Підприємства.
5.7 Підприємство має право створювати самостійно і спільно з іншими установами і
організаціями /незалежно від їх форми власності/, підприємства з правом юридичної особи, а також
філії і представництва на території України, та за її межами відповідно до законодавства, діючого на
території України, а також відповідного законодавства іноземних держав.
5.8 Філії, представництва та. інші відособленні підрозділи діють від імені Підприємства на
підставі Положень про них. Положення про філії, представництва та інші відособленні підрозділи
Підприємства приймаються Власниками відповідно до законодавства держави заснування.
6 МАЙНО ПІДПРИЄМСТВА І ОХОРОНА ВЛАСНОСТІ
6.1 Майно Підприємства складають виробничі і невиробничі фонди, а також інше майно,
вартість якого відображається на самостійному балансі підприємства.
6.2 Майно Підприємства формується за рахунок:
 грошових і матеріальних внесків Власників на статутну діяльність;
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 переданих по договору оренди або безкоштовне користування основних і оборотних коштів
від підприємств, організацій та фізичних осіб;
 виробленої/проданої продукції;
 прибутку від виробничої діяльності, комерційних операцій з цінними паперами і іншої
комерційної діяльності;
 позичених/зайомних/коштів, кредитів;
 придбання майнових прав, ліцензій, патентів;
 благодійних внесків організацій, підприємств та громадян;
 інших джерел, не заборонених законодавством.
7 СТАТУТНИЙ ФОНД ТОВАРИСТВА
7.1 Розмір статутного фонду Підприємства в грошовому еквіваленті складає 32000,00 гривень
(Тридцять дві тисячі грн. 00 коп.).
7.2 Частки Власників Підприємства в Статутному фонді розподілені наступним чином:
 Новосельцев Дмитро Сергійович – 60 % Статутного фонду Підприємства, що становить
20000 грн. (Двадцять тисяч грн. 00 коп.);
 Ликов Роман Станіславович – 20 % Статутного фонду Підприємства, що становить
6000 грн. (Шість тисяч грн. 00 коп.) ;
 Орлов Вадим В`ячеславович – 20 % Статутного фонду Підприємства, що становить
6000 грн. (Шість тисяч грн. 00 коп.).
7.3 Для формування Статутного фонду засновники (учасники) роблять вклади як в грошові так
і натуральній формі.
Зокрема Власники вносять:
 Новосельцев Дмитро Сергійович передає ноутбук «Apple MacBook Air A1466» в якості
внеску до Статутного фонду Приватного підприємства «Новий комп’ютер», вартість якого становить
20000,00 гривень (Двадцять тисяч грн, 00 коп.);
 Ликов Роман Станіславович до Статутного фонду Підприємства грошові кошти на суму
6000,00 гривень (Шість тисяч грн. 00 коп);
 Орлов Вадим В`ячеславович до Статутного фонду Підприємства грошові кошти на суму
6000,00 гривень (Шість тисяч грн. 00 коп.).
7.4. Статутний фонд Підприємства може поповнюватись за рахунок додаткових вкладів.
Збільшення та зменшення розміру Статутного фонду підприємства проводиться за рішенням
Власників.
8 ПРИБУТОК, ЙОГО РОЗПОДІЛ, ЗБИТКИ, ФІНАНСИ І КРЕДИТ
8.1 Джерелом формування фінансових ресурсів Підприємства є прибуток, набутий в результаті
здійснення господарської діяльності, кошти, одержані за рахунок внеску Власників та інші фінансові
надходження на законних підставах.
8.2 Чистий прибуток /дохід/ Підприємства, одержаний з надходжень від господарської
діяльності залишається у повному його розпорядженні після :
 виплати передбачених законодавством України податків та інших платежів до бюджету;
 покриття матеріальних та прирівняних до них витрат;
 оплати відсотків по кредитах банків та облігаціях.
8.3 Власник самостійно визначає порядок формування, використання фондів, ресурсів та їх
видів. Державні органи не встановлюють нормативи створення фондів Підприємства.
8.4 Розрахунки Підприємства за своїми зобов'язаннями проводяться у безготівковому порядку
через установи банків та готівкою відповідно до чинного законодавства України.
8.5 Дивідендом є частина загальної суми чистого прибутку Підприємства, що виплачуються
Власникам після оплати податків, процентів по кредитах банку, відрахувань до фонду розвитку
виробництва , поповнення резервного фонду, сплати процентів по облігаціях. Виплата дивіденду
відбувається щорічно в розмірі, що визначається Власникам. Дивіденд може виплачуватись готівкою, а
також іншими видами майна.
8.6. Збитки Підприємства покриваються за рахунок внутрішніх ресурсів Підприємства, а також
будь-яким іншим способом згідно згідно чинного законодавства.
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9 УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ
9.1 Управління діяльністю Підприємства здійснюється Директором Підприємства,
Новосельцевим Дмитром Сергійовичем, який є Власником Підприємства, з яким укладається контракт.
Директор Підприємства самостійно вирішує всі питання поточної діяльності Підприємства і
перспективи його розвитку.
9.2. Контроль за якістю продукції і роботою працівників, вирішення питань про прийняття
персоналу на роботу та організаційних питань, здійснюється Старшим менеджером Ликовим Романом
Станіславовичем самостійно.
9.3 Заступник директора Підприємства організує всю виробничо-господарську діяльність, діє
від імені директора підприємства, представляє Підприємство без довіреності в усіх підприємствах,
організаціях, установах і здійснює зв'язок з іншими юридичними особами і громадянами,
Підприємства, визначає напрямки використання прибутку, має право, видавати майнові гарантії,
забезпечені майном Підприємства.
9.4 Директор визначає самостійно структуру управління Підприємством, приймає на роботу,
звільняє осіб, працюючих по трудових договорах, затверджує штатний розпис, видає накази, вказівки,
обов'язкові для всіх працюючих на Підприємстві, визначає порядок збереження печатки та штампу та
їх використання, організує надання державним органам бухгалтерської і статистичної звітності.
10 ПРАЦЯ І СОЦІАЛЬНИЙ РОЗВИТОК
10.1 Трудова діяльність на Підприємстві здійснюється, як самим Власниками так і громадянами
на основі трудових договорів /контрактів/, трудових угод.
10.2 Підприємство самостійно визначає форми, системи і розміри оплати праці своїх
працівників. Працівники Підприємства підлягають соціальному і медичному страхуванню,
соціальному забезпеченню в порядку і на умовах, встановлених законодавством. Час роботи на
Підприємстві зараховується в трудовий і пенсійний стаж. За рішенням Власників за згодою трудового
колективу по умовах праці і соціального забезпечення можуть встановлюватись додаткові пільги крім
встановлених діючим законодавством.
10.3 Підприємство з метою задоволення соціальних потреб своїх працівників, працюючих на
Підприємстві та Власники, надає їм позики , матеріальну допомогу.
11 ПРАВА І ОБОВ ЯЗКИ ВЛАСНИКІВ
11.1 Власники зобов'язані:
 сприяти створенню і організації Підприємства;
 сприяти матеріально-технічному забезпеченню Підприємства;
 дотримуватись вимог трудового законодавства України.
11.2 Власники Підприємства має право:
 приймати рішення по будь яких питаннях діяльності Підприємства;
 визначати основні напрямки діяльності Підприємства, затверджувати плани, звіти про їх
виконання;
 вносити зміни і доповнення до Статуту Підприємства;
 затверджувати річні результати діяльності Підприємства.
12 ЛІКВІДАЦІЯ І РЕОРГАНІЗАЦІЯ ПІДПРИЄМСТВА
12.1 Припинення діяльності Підприємства здійснюється шляхом його реорганізації /злиття,
приєднання, поділу, виділення, перетворення/ або ліквідації. Реорганізація Підприємства відбувається
за рішенням Власників. При реорганізації Підприємства його права переходять до правонаступника.
Підприємство ліквідується за рішенням Власників, на підставі рішень суду або господарського суду у
випадку неплатоспроможності /банкрутства/, на інших підставах, передбачених законодавчими актами
України.
12.2 Підприємство вважається ліквідованим з моменту виключення його з державного реєстру,
реорганізованим з моменту внесення в установленому порядку змін і доповнень до Статуту. Майно що
залишилося після задоволення претензій кредиторів і членів трудового колективу, використовується за
вказівкою Власників.
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12.3 У випадку смерті Власників його права і обов'язки щодо Підприємства, його майна,
грошових коштів переходять до його правонаступників або осіб, організацій вказаних в заповіті.
ВЛАСНИКИ ПІДПРИЄМСТВА
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Д. С. Новосельцев

______________________

Р. С. Ликов

______________________

В. В. Орлов

