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1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1.
Дочірнє
підприємство
„Гранд-Ліцей”
Приватного
учбово-виробничого
підприємства „Гранд” (далі по тексту Статуту — „Підприємство”) створено згідно з
рішенням Засновника.
1.2. Підприємство у своїй діяльності керується чинним законодавством України,
даним Статутом та розпорядженнями Засновника.
1.3. Повне найменування Підприємства:
Українською мовою - Дочірнє підприємство „Гранд-Ліцей” Приватного учбововиробничого підприємства „Гранд”;
Російською мовою - Дочернее предприятие «Гранд-Лицей» Частного учебнопроизводственного предприятия „Гранд”;
Скорочена назва:
Українською м о во ю -Д П „Гранд-Ліцей”;
Російською мовою - ДП „Гранд-Лицей”.
1.4. Місцезнаходження: 01033, м. Київ, вул. Жилянська, 38.
1.5. Засновником Підприємства є Приватне учбово-виробниче підприємство „Гранд”,
місцезнаходження: Україна, 04080, м. Київ, вул. Фрунзе, 51А, ідентифікаційний код
13685347.
1.6. Підприємство є юридичною особою з моменту його державної реєстрації.
Підприємство вправі від свого імені вчиняти правочини, придбавати майно і особові
немайнові права, нести зобов'язання, бути позивачем та відповідачем в суді.
Підприємство має круглу печатку, кутовий штамп, фірмові бланки, торговельну марку
та емблему, самостійний баланс, рахунки в установах банків у відповідності із чинним
законодавством.
1.7. Підприємство не несе відповідальності по зобов'язаннях Засновника.
1.8. Засновник несе відповідальність по зобов’язанням Підприємства у встановленому
законом порядку.
1.9. Підприємство створено з метою одержання прибутку шляхом здійснення
господарської діяльності, не забороненої чинним законодавством.
1.10. Підприємство здійснює свою діяльність шляхом проведення будь-яких операцій,
за винятком заборонених законодавством, зокрема шляхом:
а) здійснення науково-дослідної та впроваджувальної діяльності, виробництва
продукції і надання послуг на замовлення юридичних осіб і громадян на підставі
укладених договорів або в ініціативному порядку з їх реалізацією на умовах згідно з
домовленістю сторін;
б) продажу, обміну, здачі в оренду, позики, позички юридичним або фізичним особам
належних їм фондів, сировини, готової продукції, фінансових ресурсів та майна на
умовах, згідно з домовленістю;
в) поставки продукції, виконання робіт, надання послуг, в тому числі у кредит, надання
фінансової або іншої допомоги згідно з домовленістю сторін;
г) участі у діяльності інших юридичних осіб;
д) ведення у встановленому порядку зовнішньоекономічної діяльності, створення
господарських формувань з іноземними юридичними та фізичними особами.
1.11. Предмет діяльності Підприємства:
• організація шкіл, ліцеїв, гімназій, коледжів, учбових
закладів середньої,
спеціальної та вищої освіти;
• організація закладів дошкільного виховання;
• виконання учбово-виховних робіт, науково-прикладних розробок і досліджень;
• виконання робіт по впровадженню нових методів та технологій розробок
устаткування в галузях екології, медицини, освіти;
• створення підрозділів з педагогічної діяльності (дитяча творчість, групи по
вивченню мов та підготовки до СНЗ, ВНЗ);
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