Юридичний статус Товариства
Товариство є юридичною особою. Права і обов’язки Товариства як юридичної особи виникають  з дня його державної реєстрації.
	 Товариство є створеним на невизначений строк.
	Товариство є самостійною господарською організацією (юридичною особою приватного права), створеною на добровільних засадах  згідно з законодавством України. Товариство здійснює господарську комерційну діяльність.
	Товариство як юридична особа від свого імені набуває майнових прав, особистих немайнових прав та несе обов'язки. Товариство може виступати позивачем та/або відповідачем у суді, в тому числі господарському та третейському суді, укладати мирові угоди.
Майнові права та майнові обов'язки Товариства можуть виникати:
	з правочинів (угод), передбачених законом, а також з правочинів (угод), не передбачених законом, але таких, що йому не суперечать;
	з актів органів державної влади та органів місцевого самоврядування, їх посадових осіб у випадках, передбачених законом;
	внаслідок створення та придбання майна з підстав, не заборонених законом;
	внаслідок заподіяння шкоди іншій особі, придбання або збереження майна за рахунок іншої особи без достатніх підстав;

внаслідок порушення вимог закону при здійсненні господарської діяльності;
з інших обставин, з якими закон пов'язує виникнення майнових прав та обов'язків суб'єктів господарювання.
	Товариство має власну печатку, штамп та інші додаткові печатки, що можуть бути необхідними для здійснення господарської діяльності Товариства, з своїм найменуванням та ідентифікаційним кодом.  Форма печатки та штампу затверджуються Директором Товариства.
	Товариство має самостійний баланс, поточні (в т.ч. валютні), вкладні (депозитні) та інші рахунки в банках. Товариство може мати рахунки в банках та інших фінансових установах іноземних держав, які відкриваються у відповідності до чинного законодавства та відповідних міжнародних договорів.

Товариство має право вчиняти, від свого імені будь-які правочини та відповідно до чинного законодавства укладати угоди (договори, контракти), та інші юридичні акти з українськими та іноземними підприємствами, установами та організаціями, в тому числі з об'єднаннями підприємств, господарськими товариствами, спілками, інститутами, кооперативами, корпораціями, партнерствами, компаніями та іншими юридичними особами, а також із фізичними особами. Зокрема, але не виключно, Товариство має право укладати договори купівлі-продажу, поставки, обміну, дарування, підряду,  позички, страхування, перевезення, зберігання, доручення і комісії, управління майном, надання юридичних послуг та вчиняти будь-які інші юридично значимі дії будь-якого характеру в обсязі, дозволеному чинним законодавством України.


