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1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

 

1.1. ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «_________» є приватним підприємством, що діє на основі 

приватної власності фізичної  особи – Власника.  

ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «________________» (надалі у тексті - Підприємство) створено 

відповідно до Конституції України, Цивільного Кодексу України, Господарського Кодексу України,  та 

іншими діючими актами законодавства України і цим Статутом. 

 

Власниками  Підприємства є: 

 

        Громадянин України – ___________, паспорт громадянина України серії ___ № ______, 

виданий ____________, “__” ___ ____ року, що зареєстрований та проживає за адресою: 

_________________; реєстраційний номер облікової картки платника податків _____________.   

 

Громадянин України - _____________, паспорт громадянина України № ________, запис № 

19860804-ХХХХХ, виданий органом 1214 «___ » _____ 20____ року, реєстраційний номер облікової 

картки платника податків _____________, що зареєстрований за адресою: _____________.   

 

  Підприємство діє на підставі та у повній відповідності до Цивільного та Господарського 

Кодексів України та інших чинних нормативних актів України, а також цього Статуту. 

1.2. Підприємство є самостійним господарюючим суб’єктом, має права юридичної особи, 

володіє відокремленим майном, від свого імені набуває майнові та особисті немайнові права і несе 

обов’язки, вступає в зобов’язання як з українськими, так і з іноземними юридичними та фізичними 

особами, виступає в суді, господарському та третейському суді від свого імені, здійснює виробничу, 

комерційну, посередницьку та іншу господарську діяльність, що не суперечить чинному законодавству і 

цьому Статуту, з метою одержання прибутку. 

Підприємство має самостійний баланс, поточний та інші (в тому числі і валютний) рахунки в 

установах банків, а також відповідні штампи та бланки зі своєю назвою, власну печатку з логотипом чи 

без нього.  

            1.3. Підприємство є володільцем та/або розпорядником баз персональних даних та обробляє      

персональні дані. Підприємство є володільцем бази персональних даних працівників Підприємства. 

Обробка персональних даних Підприємства здійснюється для конкретних і законних цілей. Обробка 

персональних даних контрагентів проводиться з метою здійснення Підприємством його господарської 

діяльності відповідно до норм чинного законодавства України та положень цього Статуту.  

1.4. Діяльність Підприємства будується на комерційних засадах при повному дотриманні 

принципу законності. 

1.5. Підприємство самостійно відповідає по своїх зобов’язаннях всім своїм майном, на яке у 

відповідності з чинним законодавством може бути звернене стягнення. 

Власники Підприємства не відповідають за його зобов’язаннями і несе ризик збитків, пов’язаних 

з діяльністю Підприємства, у межах вартості свого вкладу. 

1.6. Підприємство може бути засновником (учасником) юридичних осіб, в т.ч. господарських 

товариств; Підприємство може створювати філії, представництва, відділення та інші відокремлені 

підрозділи без права юридичних осіб, як на території України, так і за її межами, затверджувати статути 

дочірніх підприємств, а також положення про філії, представництва та інші відокремлені підрозділи. 

1.7. Підприємство на добровільних засадах вправі входити до складу союзів, асоціацій, 

корпорацій, консорціумів, концернів та інших об’єднань з метою підвищення ефективності виробничої, 

посередницької та іншої господарської діяльності. 

1.8. Повне найменування Підприємства: 

українською мовою – ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «_______»; 

англійською мовою  - PRIVATE COMPANY «_________». 

Скорочене найменування Підприємства: 

українською мовою – ПП  «_______»; 

англійською мовою  - PС «_______» 

 

 

2. ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ЦІЛІ ПІДПРИЄМСТВА 

 

  Ціллю діяльності Підприємства є одержання прибутку, задоволення суспільних потреб в його 

продукції, роботах, послугах та реалізація на підставі одержаного прибутку соціальних та економічних 

інтересів Власників. 

           2.1. Предметом (напрямками) основної діяльності Підприємства є:  

2.1.1 ТИМЧАСОВЕ РОЗМІЩУВАННЯ Й ОРГАНІЗАЦІЯ ХАРЧУВАННЯ, ТУРИЗМ: 



- тимчасове розміщування (діяльність готелів і подібних засобів тимчасового розміщування; 

діяльність засобів розміщування на період відпустки та іншого тимчасового проживання; надання 

місць кемпінгами та стоянками для житлових автофургонів і причепів; діяльність інших засобів 

тимчасового розміщування);  

- діяльність із забезпечення стравами та напоями (діяльність ресторанів, надання послуг 

мобільного харчування; постачання готових страв; обслуговування напоями); 

-  діяльність туристичних операторів; 

- діяльність туристичних агентств; 

- надання інших послуг бронювання та пов'язана з цим діяльність; 

- організування інших видів відпочинку та розваг. 

 2.1.2. РОЗДРІБНА ТА ОПТОВА ТОРГІВЛЯ: 

- роздрібна торгівля хлібобулочними виробами, борошняними та цукровими кондитерськими 

виробами в спеціалізованих магазинах; 

- роздрібна торгівля іншими продуктами харчування в спеціалізованих 


