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1.1. Викласти п. 3.2 розділу 3 статуту в наступній редакції:
Предметом діяльності Товриства є не заборонені законодавством України види 

господарської діяльності (у тому числі на основі ліцензій, спеціальних дозволів), а 
саме:

добування декоративного та будівельного каменю; 
добування піску та гравію;
виробництво машин та устаткування спеціального призначення; 
ремонт і технічне обслуговування машин і устаткування промислового 

призначення;
оптова торгівля деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічним 

обладнанням;
діяльність вантажного автомобільного транспорту; 
торгівля продуктами харчування, напоями;
експлуатаційне буріння свердловин, монтаж бурових установок; 
розбирання або знесення будівель та споруд 
розчищення земельних ділянок під будівництво;
виконання земляних робіт: виймання ґрунту, відсипання грунту, вирівнювання та 

планування будівельних майданчиків і ділянок, копання траншей, видалення скельних порід, 
підривні роботи (включаючи послуги піротехніків, пов'язані з будь-якими видами діяльності) 
тощо;

підготовку ділянок для гірничих робіт: розкривні роботи та інші роботи з підготування 
ділянок для добування корисних копалин;

виготовлення та реалізація високоенергетичного ударника для розробки негабаритів; 
надання послуг по розробці негабариту шляхом його дроблення високоенергетичним 

ударником;
діяльність у сферах права, бухгалтерського обліку та аудиту, архітектури, геології, 

геодезії, гідрометеорології, інжинірингу, а також надання послуг у сфері підприємницької 
діяльності, таких як: консультації з питань комерційної діяльності та управління, 
дослідження ринку, наймання та підбір персоналу, рекламну, охоронну діяльність, 
секретарські послуги, фотографування, прибирання виробничих та житлових приміщень, 
пакування та інші послуги та інших послуг суб’єктам господарської діяльності, громадянам, 
юридичним та фізичним особам;

оренда будівельних машин, механізмів та устаткування з операторами, включаючи 
самохідні крани;

оренда машин та устаткування без обслуговуючого персоналу;
перевезення різних вантажів, у тому числі меблів, лісоматеріалів, тварин, автомобілів, 

великовагових та небезпечних вантажів;
перевезення відходів, гною, мулу чи забрудненого ґрунту, зібраних третіми особами, до 

місця кінцевого оброблення;
здавання в оренду власної житлової та нежитлової нерухомості; 
видавнича та поліграфічна діяльність, тиражування записаних носіїв інформації; 
надання інших комерційних послуг: послуги з оцінювання платоспроможності у зв'язку 

із фінансовим станом або комерційною практикою фізичних або юридичних осіб, послуги з 
оплати рахунків, послуги з моделювання: текстильних виробів, одягу, взуття, ювелірних 
виробів, меблів, інших предметів внутрішнього оздоблення інтер'єрів, сучасних товарів, а 
також інших побутових виробів та товарів особистого вжитку, послуги з посередництва 
різного: діяльність посередників та маклерів, імпресаріо, літературних та інших подібних 
агентів, послуги з експертизи в справах, не пов'язаних з нерухомим майном, страхуванням і 
інженерними послугами: судово-експертні послуги з проведення криміналістичних, судово- 
медичних та судово-психіатричних експертиз, інші види експертиз, діяльність з організації



ярмарків, виставок, конгресів тощо, випуск цінників та фірмових торгівельних знаків 
(логотипів), дозволів на пільги та акцизних марок тощо, випуск преміальних марок (купонів), 
які надають право на знижку або безкоштовну купівлю товарів тощо, послуги з графічного 
дизайну, послуги декораторів інтер'єру, художників-оформлювачів, діяльність незалежних 
аукціоністів, діяльність консультантів, крім інженерів і спеціалістів, не віднесену до інших 
групувань, зняття показань газових, водяних та електричних лічильників, надання інших, не 
віднесених до інших групувань, комерційних послуг; 

благодійна діяльність;
надання послуг у рослинництві; облаштування ландшафту; 
реалізація сільськогосподарської продукції; 
оптова торгівля і посередництво в оптовій торгівлі;
сільське господарство (рослинництво та тваринництво), мисливство, лісове 

господарство;
підготовчі роботи до будівництва, загальне та спеціалізоване будівництво будівель та 

споруд, монтаж будівельних конструкцій, роботи з облаштування будинків, роботи з 
завершення будівництва та оренду будівельної техніки з оператором, нове будівництво, 
ремонт, розширення, реконструкцію будівель та інженерних споруд, монтаж збірних будинків 
або конструкцій на об'єкті, а також будівництво тимчасових об'єктів; 

вища освіта;
інші види діяльності у сфері освіти;
будівництво автострад, вулиць, шосе, інших доріг для автомобільного транспорту та 

пішоходів, будівництво залізниць, будівництво злітно-посадкових смуг, розмітку фарбою 
поверхні доріг, автомобільних стоянок, улаштування поверхні стадіонів, тенісних кортів, 
майданчиків для гольфу та інших спортивних споруд, крім будівництва будинків, обладнання 
спортивних та ігрових споруд і майданчиків, установлення захисних стінок, шляхових знаків 
тощо, ремонт та реконструкцію автомобільних та залізничних доріг, аеродромів та 
спортивних майданчиків; 

інші будівельні роботи;
спорудження фундаменту, включаючи забивання паль, буріння та будівництво водяних 

колодязів, проходження шахтних стволів (шурфів), мурування та кладку з цегли та іншого 
каменю, включаючи бруківку, установлення та демонтаж риштовань та помостів, включаючи 
орендовані, залізобетонні роботи та інші бетонні роботи, будівництво димових труб, 
вогнетривке облицювання печей тощо, монтаж та демонтаж рейок під баштові крани, роботи 
з реконструкції, реставрації, оновлення та ремонту; 

монтаж металевих конструкцій; 
електромонтажні роботи; 
оренда будівельних машин та устаткування; 
добування та виробництво будівельних матеріалів.
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