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ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "РАЙЗ-МАКСИМКО" (надалі - 

товариство), є юридичною особою із новим найменуванням, на виконання вимог Закону 

України "Про акціонерні товариства" від 17.09.2008 за № 514-VI, в результаті проведення 

державної реєстрації змін до статуту, які пов'язані зі зміною найменування ЗАКРИТОГО 

АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "РАЙЗ-МАКСИМКО", що було створене відповідно до 

законодавства України та зареєстроване Голосіївською районною у місті Києві державною 

адміністрацією 26.05.1999, ідентифікаційний код в ЄДРПОУ 30382533. 

ЗАКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "РАЙЗ-МАКСИМКО" (надалі - 

товариство), було юридичною особою із новою назвою в результаті проведення державної 

реєстрації змін до статуту, які пов'язані із зміною найменування (назви) ЗАКРИТОГО 

АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "РАЙЗ-

АГРО", що було створене відповідно до законодавства України та зареєстроване 

Голосіївською районною у місті Києві державною адміністрацією 26.05.1999, 

ідентифікаційний код в ЄДРПОУ 30382533. 

Товариство є повним (універсальним) правонаступником майнових прав та обов‘язків 

реорганізованих юридичних осіб: 

 шляхом перетворення ДОЧІРНЬОГО ПІДПРИЄМСТВА "РАЙЗ-

АГРОВИРОБНИЦТВО" ЗАКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМПАНІЇ 

"РАЙЗ" (зареєстрованого Московською районною державною адміністрацією міста Києва 26 травня 

1999 р., реєстраційне свідоцтво № 14516, ідентифікаційний код в ЄДРПОУ 30382533); 

 шляхом приєднання СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ЗАКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО 

ТОВАРИСТВА "ПІДЛІСНІВСЬКЕ" (зареєстрованого Сумською районною державною 

адміністрацією Сумської області 13 грудня 1995 р., перереєстрованого 9 березня 2000 р., 

реєстраційне свідоцтво № 81, ідентифікаційний код в ЄДРПОУ 03780300); 

 шляхом приєднання ДОЧІРНЬОГО ПІДПРИЄМСТВА "РАЙЗ-ТАВРІЯ" ЗАКРИТОГО 

АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "НАУКОВОГО ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "РАЙЗ-

АГРО" (зареєстрованого Токмацькою районною державною адміністрацією Запорізької області 30 

листопада 2001 р., реєстраційне свідоцтво 20509272100010333, ідентифікаційний код у ЄДРПОУ 

30155438); 

 шляхом приєднання ПРИВАТНОГО ПІДПРИЄМСТВА АГРОФІРМА "ВЕСНА" 

(зареєстрованого Сумською районною державною адміністрацією Сумської області 29 

лютого 2000 р., реєстраційне свідоцтво серії А00 №605599, ідентифікаційний код у ЄДРПОУ 

30811310); 

 шляхом приєднання ДОЧІРНЬОГО ПІДПРИЄМСТВА "РАЙЗ БУКОВИНА" 
(зареєстрованого Заставнівською районною державною адміністрацією Чернівецької області 21 

травня 2004 року, реєстраційне свідоцтво серії А00 №359272, ідентифікаційний код у ЄДРПОУ 

32976365); 

 шляхом приєднання ДОЧІРНЬОГО ПІДПРИЄМСТВА "ЗОРЯ-НАСІННЯ" 

ЗАКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "НАУКОВОГО ВИРОБНИЧЕ 

ПІДПРИЄМСТВО "РАЙЗ-АГРО" (зареєстрованого Рівненською районною державною 

адміністрацією Рівненської області 14 серпня 2006 р., номер запису про державну реєстрацію 

160212300000000702, ідентифікаційний код у ЄДРПОУ 05389480); 

 шляхом приєднання ДОЧІРНЬОГО ПІДПРИЄМСТВА "НАДІЯ" ЗАКРИТОГО 

АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "НАУКОВОГО ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "РАЙЗ-

АГРО" (зареєстрованого Уманською районною державною адміністрацією Черкаської області 24 

січня 2007 року, реєстраційне свідоцтво № А00 650236, ідентифікаційний код у ЄДРПОУ 30709419); 

 шляхом приєднання ДОЧІРНЬОГО ПІДПРИЄМСТВА "МАКСИМКО" (зареєстрованого 

Лохвицькою районною державною адміністрацією Полтавської області 7 травня 2009 р., реєстраційне 

свідоцтво №А01 430625, ідентифікаційний код у ЄДРПОУ 33065211); 

 шляхом приєднання ПРИВАТНОГО ПІДПРИЄМСТВА АГРОФІРМА "ЖУКІВСЬКА" 
(зареєстрованого Буринською районною державною адміністрацією Сумської області 16.05.2001 р. за 

номером запису 1 610 120 0000 000105, реєстраційне свідоцтво серії А00 №109295; 41750, Сумська 

обл., Буринський район, село Жуківка, вул. Сарничева, будинок 1; ідентифікаційний код у ЄДРПОУ 

30880561); 

 шляхом приєднання ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "РАЙЗ-

АГРО-ЦУКОР" (державна реєстрація в Єдиному державному реєстрі 02.06.2008 за номером запису 
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1 570 102 0000 000475; місцезнаходження: 37240, Полтавська обл., Лохвицький район, місто 

Червонозаводське, ВУЛИЦЯ МАТРОСОВА, будинок 10; ідентифікаційний код 35665832; державна 

реєстрація припинення 22.09.2014 за номером запису 15701120013000475); 

 шляхом приєднання ПРИВАТНОГО ПІДПРИЄМСТВА "ПРИВАТНА АГРОФІРМА 

"ОБЕРІГ" (державна реєстрація в Єдиному державному реєстрі 28.02.2002 за номером запису 

1 570 120 0000 000112; місцезнаходження: 37214, Полтавська обл., Лохвицький район, село Яшники; 

ідентифікаційний код 30834164). 

З питань діяльності товариства, що не врегульовані цим статутом, товариство 

керується положеннями Цивільного та Господарського кодексів України, Закону України 

"Про акціонерні товариства"та іншими актами законодавства.  

Цей статут містить відомості, які є обов'язковими відповідно до Закону України "Про 

акціонерні товариства" та Цивільного кодексу України, а також інші положення, що не 

суперечать законодавству.  

Законом визначаються правовий статус товариства, порядок заснування, створення, 

проведення установчих зборів, оплати вартості акцій засновниками, відповідальність 

засновників. 

1. ВИД і ТИП 

1.1. За видом товариство є юридичною особою приватного права. 

1.2. Товариство є підприємницьким господарським товариством. 

1.3. Тип акціонерного товариства – приватне акціонерне товариство. 

2. ПОВНЕ ТА СКОРОЧЕНЕ НАЙМЕНУВАННЯ 

2.1. Повне: 

українською мовою - ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "РАЙЗ-МАКСИМКО"; 

російською мовою – ЧАСТНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РАЙЗ-МАКСИМКО"; 

англійською мовою – РRIVATE JOINT STOCK COMPANY "RISE-MAKSYMKO". 

2.2. Скорочене: 

українською мовою – ПРАТ "РАЙЗ-МАКСИМКО"; 

російською мовою – ЧАО "РАЙЗ- МАКСИМКО"; 

англійською мовою – PRSC "RISE-MAKSYMKO". 

3. ЦІЛІ ДІЯЛЬНОСТІ 

3.1. Товариство діє на умовах взаємовигідного партнерства з ціллю (метою) виробництва 

високоякісної продукції сільського господарства, її переробки та реалізації, у т.ч. на експорт, 

з метою отримання прибутку для постійного вдосконалення i розширення виробництва, 

підвищення професійного рівня та матеріального заохочення працівників, отримання 

справедливих доходів акціонерами. 

3.2. Товариство має право продавати, передавати безкоштовно, у т.ч. за договорами 

дарування та безповоротної фінансової допомоги, обмінювати, передавати в оренду 

юридичним та фізичним особам основні засоби, майно товариства, у тому числі грошові 

кошти, використовувати та відчужувати їх іншим особам. 

4. ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ 

4.1. Для досягнення мети створення, товариство діятиме в таких напрямках: 
4.1.1. Вирощування: 
 зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур;  

 овочів і баштанних культур, коренеплодів і бульбоплодів;  

 інших однорічних і дворічних культур;  

 зерняткових і кісточкових фруктів;  

 олійних плодів;  

 інших багаторічних культур;  

4.1.2. Розведення: 
 великої рогатої худоби молочних порід;  

 іншої великої рогатої худоби та буйволів; 

 коней та інших тварин родини конячих;  

 овець і кіз;  

 свиней;  

 свійської птиці;  

 інших тварин;  

4.1.3. Виробництво:  


