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1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 
1.1. Приватне акціонерне товариство «Агрофірма «Провесінь» (надалі - 

Товариство) є правонаступником у повному обсязі майна, прав та обов’язків Публічного 
акціонерного товариства «Агрофірма «Провесінь», яке в свою чергу є правонаступником у 
повному обсязі майна, прав та обов’язків Відкритого акціонерного товариства «Агрофірма 
«Провесінь», заснованого Наказом Регіонального відділення Фонду державного майна 
України по Львівській області №2413 від 30.09.1996р. шляхом перетворення Державного 
підприємства агрофірми-радгоспу «Провесінь» у відкрите акціонерне товариство відповідно 
до Закону України «Про особливості приватизації майна в агропромисловому комплексі» від 
10.07.1996р. 

1.2. Приватне акціонерне товариство «Агрофірма «Провесінь» у своїй діяльності 
керується Конституцією України, Цивільним кодексом України, Господарським кодексом 
України, Законом України «Про акціонерні товариства» (далі у тексті - Закон) та іншими 
нормативно-правовими актами України.  

1.3. Найменування Товариства: 
1.3.1. повне:Приватне акціонерне товариство «Агрофірма «Провесінь»; 
1.3.2. скорочене: ПрАТ «Агрофірма «Провесінь»; 
1.4. Організаційно-правова форма Товариства – акціонерне товариство. 
1.4.1. Тип акціонерного товариства - приватне. 
1.5. Юридична адреса Товариства: 79067, місто Львів, вулиця Тракт Глинянський, 

152. 
1.6. Товариство створене на невизначений термін. 

 
2. ПРАВОВИЙ СТАТУС ТОВАРИСТВА 

2.1. Товариство є юридичною особою, що створена відповідно до чинного 
законодавств України, має самостійний баланс, круглу печатку та кутовий штамп зі своїм 
найменуванням, фірмові бланки. Має право відкривати поточні та інші рахунки в 
національній та іноземних валютах в українських та іноземних кредитно-банківських 
установах. 

2.1.1. Товариство набуває прав юридичної особи з дня його державної реєстрації 
відповідно до чинного законодавства. 

2.1.2. Товариство має право здійснювати підприємницьку діяльність, що не 
суперечить чинному законодавству України та цілям його діяльності, вказаним у Статуті. 
Товариство може від власного імені укладати угоди (договори), будь-які інші правочини, 
набувати майнових та особистих немайнових прав та нести обов’язки, бути позивачем, 
відповідачем чи третьою особою в загальних, господарських та адміністративних судах всіх 
інстанцій, а також у третейських судах. 

2.1.3. Товариство відповідно до чинного законодавства володіє, користується та 
розпоряджається майном, що є у його власності, відповідно до мети його створення, 
напрямків діяльності та цільового призначення такого майна. 

2.1.4. Товариство може створювати спільно з українськими чи іноземними 
юридичними та фізичними особами на території України та за її межами суб’єкти 
господарювання, брати участь в об’єднаннях, союзах, асоціаціях тощо. 

2.1.5. Товариство має право створювати дочірні підприємства, філії та 
представництва, інші відокремлені підрозділи як в Україні так і за кордоном. 

2.1.6. Акціонери не відповідають за зобов'язаннями Товариства і несуть ризик 
збитків, пов'язаних з діяльністю Товариства, тільки в межах належних їм акцій. До акціонерів 
не можуть застосовуватися будь-які санкції, що обмежують їх права, у разі вчинення 
протиправних дій Товариством або іншими акціонерами. 

2.1.7. Для фінансування власної статутної діяльності Товариство має право залучати 
кошти в будь-якій не забороненій законодавством формі та спосіб, включаючи емісію цінних 
паперів. А також набувати у власність цінні папери інших юридичних осіб. Товариство має 
право випускати облігації на суму, що не перевищує розмір статутного капіталу Товариства. 

2.2. Цивільна правоздатність та дієздатність Товариства. 
2.2.1. Товариство з моменту його державної реєстрації має такі ж цивільні права та 

обов’язки, як і фізична особа, крім тих, які за своєю суттю можуть належати лише фізичній 
особі. 
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2.2.2. Цивільна правоздатність Товариства може бути обмежена лише за рішенням 
суду. Цивільна правоздатність Товариства виникає з моменту його створення та 
припиняється з дня з дня внесення до Єдиного державного реєстру запису про його 
припинення. 

2.2.3. Товариство набуває цивільних прав та обов’язків та здійснює їх через свої 
органи управління та контролю, які діють відповідно до статуту, інших внутрішніх 
документів Товариства та чинного законодавства України. Порядок створення органів 
управління та контролю Товариства визначається Статутом та відповідними положеннями, а 
саме: Положенням про Правління, Положенням про Наглядову раду, Положенням про 
Ревізійну комісію та Положенням про загальні збори акціонерів. 

2.2.4. Орган або особа, що відповідно до Статуту та Положень виступає від імені 
Товариства, зобов’язана діяти в інтересах Товариства, добросовісно, розумно та в межах 
своїх повноважень. 

2.2.5. Якщо члени органу управління та контролю Товариства та інші особи, які 
виступають від імені Товариства, порушують свої обов'язки щодо представництва, вони 
несуть солідарну відповідальність за шкоду, заподіяну ними Товариству. 

2.3. Особисті немайнові права Товариства. 
2.3.1. Товариство має право на недоторканість його ділової репутації, на таємницю 

кореспонденції, на інформацію та інші права, що можуть належати Товариству. 
2.3.2. Особисті немайнові права Товариства захищаються відповідно до чинного 

законодавства України. 
 

3. МЕТА І ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА 
3.1. Метою діяльності Товариства є одержання прибутку від здійснення 

виробничої, комерційної, посередницької та іншої діяльності у відповідності і на умовах, 
визначених чинним законодавством і цим Статутом.. 

3.2. Предметом діяльності Товариства є: 
3.2.1. Вирощування овочів і баштанних культур, коренеплодів і бульбоплодів 
3.2.2. Вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних 
культур  
3.2.3. Вирощування інших однорічних і дворічних культур  
3.2.4. Вирощування пряних, ароматичних і лікарських культур  
3.2.5. Роздрібна торгівля фруктами й овочами в спеціалізованих магазинах  
3.2.6. Діяльність ресторанів, надання послуг мобільного харчування  
3.2.7. Вирощування винограду 
3.2.8. Вирощування зерняткових і кісточкових фруктів  
3.2.9. Вирощування ягід, горіхів, інших плодових дерев і чагарників  
3.2.10. Вирощування олійних плодів  
3.2.11. Вирощування інших багаторічних культур  
3.2.12. Вирощування культур для виробництва напоїв  
3.2.13. Вирощування цитрусових  
3.2.14. Вирощування тропічних і субтропічних фруктів 
3.2.15. Вирощування рису  
3.2.16. Вирощування цукрової тростини  
3.2.17. Вирощування тютюну  
3.2.18. Вирощування прядивних культур  
3.2.19. Відтворення рослин  
3.2.20. Тваринництво  
3.2.21. Змішане сільське господарство  
3.2.22. Допоміжна діяльність у сільському господарстві та післяурожайна діяльність  
3.2.23. Лісове господарство та лісозаготівлі  
3.2.24. Рибне господарство  
3.2.25. Виробництво харчових продуктів   
3.2.26. Виробництво напоїв  
3.2.27. Виробництво тютюнових виробів  
3.2.28. Роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах  
3.2.29. Роздрібна торгівля продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами в 
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спеціалізованих магазинах  
3.2.30. Оптова торгівля за винагороду чи на основі контракту  
3.2.31. Оптова торгівля сільськогосподарською сировиною та живими тваринами  
3.2.32. Оптова торгівля продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами  
3.2.33. Оптова торгівля товарами господарського призначення  
3.2.34. Оптова торгівля інформаційним і комунікаційним устаткуванням  
3.2.35. Роздрібна торгівля іншими товарами господарського призначення в спеціалізованих 
магазинах   
3.2.36. Роздрібна торгівля з лотків і на ринках  
3.2.37. Роздрібна торгівля поза магазинами  
3.2.38. Мисливство, відловлювання тварин і надання пов'язаних із ними послуг  
3.2.39. Будівництво будівель  
3.2.40. Будівництво споруд  
3.2.41. Спеціалізовані будівельні роботи  
3.2.42. Купівля та продаж власного нерухомого майна  
3.2.43. Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна  
3.2.44. Операції з нерухомим майном за винагороду або на основі контракту  
3.2.45. Текстильне виробництво  
3.2.46. Виробництво одягу  
3.2.47. Виробництво шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів  
3.2.48. Оброблення деревини та виготовлення виробів з деревини та корка, крім меблів; 
виготовлення виробів із соломки та рослинних матеріалів для плетіння  
3.2.49. Виробництво паперу та паперових виробів 
3.2.50. Поліграфічна діяльність, тиражування записаної інформації  
3.2.51. Виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення  
3.2.52. Виробництво хімічних речовин і хімічної продукції 
3.2.53. Виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів  
3.2.54. Виробництво гумових і пластмасових виробів  
3.2.55. Виробництво іншої неметалевої мінеральної продукції  
3.2.56. Металургійне виробництво  
3.2.57. Виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання  
3.2.58. Виробництво комп'ютерів, електронної та оптичної продукції  
3.2.59. Виробництво електричного устаткування  
3.2.60. Виробництво машин і устаткування 
3.2.61. Виробництво автотранспортних засобів, причепів і напівпричепів  
3.2.62. Виробництво інших транспортних засобів  
3.2.63. Виробництво меблів  
3.2.64. Виробництво іншої продукції  
3.2.65. Ремонт і монтаж машин і устатковання  
3.2.66. Оптова та роздрібна торгівля автотранспортними засобами та мотоциклами, їх 
ремонт  
3.2.67. Оптова торгівля іншими машинами й устаткованням  
3.2.68. Інші види спеціалізованої оптової торгівлі  
3.2.69. Неспеціалізована оптова торгівля  
3.2.70. Роздрібна торгівля пальним  
3.2.71. Роздрібна торгівля товарами культурного призначення та товарами для відпочинку в 
спеціалізованих магазинах  
3.2.72. Роздрібна торгівля іншими товарами в спеціалізованих магазинах  
3.2.73. Транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність 
3.2.74. Вантажний автомобільний транспорт, надання послуг перевезення речей  
3.2.75. Складське господарство та допоміжна діяльність у сфері транспорту  
3.2.76. Діяльність у сферах права та бухгалтерського обліку  
3.2.77. Діяльність у сферах архітектури та інжинірингу; технічні випробування та 
дослідження  
3.2.78. Наукові дослідження та розробки  
3.2.79. Рекламна діяльність і дослідження кон'юнктури ринку  
3.2.80. Діяльність головних управлінь (хед-офісів); консультування з питань керування  
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3.2.81. Інша професійна, наукова та технічна діяльність   
3.2.82. Ветеринарна діяльність  
3.2.83. Тимчасове розміщування  
3.2.84. Діяльність із забезпечення стравами та напоями  
3.2.85. Видавнича діяльність  
3.2.86. Виробництво кіно-та відеофільмів, телевізійних програм, видання звукозаписів  
3.2.87. Діяльність у сфері радіомовлення та телевізійного мовлення  
3.2.88. Телекомунікації (електрозв'язок)  
3.2.89. Комп'ютерне програмування, консультування та пов'язана з ними діяльність  
3.2.90. Надання інформаційних послуг  
3.2.91. Оренда, прокат і лізинг  
3.2.92. Діяльність із працевлаштування  
3.2.93. Діяльність туристичних агентств, туристичних операторів, надання інших послуг із 
бронювання та пов'язана з цим діяльність  
3.2.94. Діяльність охоронних служб та проведення розслідувань  
3.2.95. Обслуговування будинків і територій  
3.2.96. Адміністративна та допоміжна офісна діяльність, інші допоміжні комерційні 
послуги  
3.2.97. Діяльність у сфері творчості, мистецтва та розваг  
3.2.98. Функціонування бібліотек, архівів, музеїв та інших закладів культури  
3.2.99. Діяльність у сфері спорту, організування відпочинку та розваг  
3.2.100. Фінансова і страхова діяльність 
3.2.101. Водопостачання, каналізація, поводження з відходами 
3.2.102. Виробництво, передача та розподілення, постачання електроенергії, газу, пари та 
кондиційованого повітря   
3.2.103. Будь-яка інша комерційна та некомерційна діяльність, не заборонена чинним 
законодавством. 

 
4. СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ ТОВАРИСТВА 

4.1. Статутний капітал Товариства становить 8 533 127,50 грн. (вісім мільйонів 
п’ятсот тридцять три тисячі сто двадцять сім гривень 50 копійок), поділений на 34 132 510 
(тридцять чотири мільйони сто тридцять дві тисячі п’ятсот десять) простих іменних акцій 
номінальною вартістю 0,25 грн. (двадцять п’ять копійок) кожна. 

4.2. Товариство має право змінювати (збільшувати або зменшувати) розмір 
статутного капіталу з урахуванням обмежень, встановлених цим Статутом, та в порядку, 
передбаченому чинним законодавством України. Рішення про збільшення або зменшення 
розміру статутного капіталу Товариства приймається Загальними зборами акціонерів. 

4.3.  Розмір статутного капіталу може бути збільшено шляхом: 
- підвищення (збільшення) номінальної вартості акцій; 
- розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості. 
4.4. Внески акціонерів Товариства. 
4.4.1. Вкладами акціонерів Товариства можуть бути будинки, споруди, обладнання та 

інші матеріальні цінності, цінні папери, земельні ділянки відповідно до Земельного кодексу 
України, права користування водою та іншими природними ресурсами, будинками, 
спорудами, обладнанням, а також інші майнові права (в тому числі на інтелектуальну 
власність), грошові кошти, в тому числі в іноземній валюті. 

4.4.2. Забороняється використовувати для формування статутного капіталу векселі, 
бюджетні кошти, кошти, одержані в кредит та під заставу. 

4.4.3. Грошова оцінка матеріальних цінностей, цінних паперів і майнових прав, що 
передаються акціонерами в оплату акцій Товариства, проводиться за рішенням Загальних 
зборів акціонерів Товариства, а у випадках, встановлених чинним законодавством України, 
вона підлягає незалежній експертній перевірці. 

4.5. Акціонери (інвестори) зобов’язані оплатити повну вартість акцій, що 
придбаваються ними, у порядку та строки, що встановлені чинним законодавством та 
рішенням уповноваженого органу Товариства. При несплаті акціонером (інвестором) повної 
вартості акцій протягом встановленого строку платежу, Товариство має право реалізувати 
несплачені акції акціонерам Товариства чи третім особам відповідно до вимог чинного 
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законодавства та рішення уповноваженого органу Товариства. За несвоєчасне виконання 
зобов’язань по оплаті акцій матеріальна відповідальність перед Товариством відсутня. 

4.6. Розмір статутного капіталу може бути зменшено шляхом: 
4.6.1. зменшення номінальної вартості акцій; 
4.6.2. анулювання раніше викуплених Товариством акцій та зменшення їх загальної 

кількості. 
 

5. ЗАСНОВНИКИ ТОВАРИСТВА 
5.1. Засновниками Товариства є акціонери Товариства. 
5.2. Акціонерами Товариства є юридичні та фізичні особи, які у встановленому 

законодавством порядку набули право власності на акції Товариства. 
5.3. Кожною простою акцією Товариства її власнику – акціонеру надається 

однакова сукупність прав, включаючи права: 
5.3.1. Брати участь в управлінні справами Товариства в порядку, визначеному 

Статутом та чинним законодавством України. 
5.3.2. Отримувати частину прибутку від діяльності Товариства у формі дивідендів за 

умови прийняття товариством відповідного рішення. 
5.3.3. Отримувати інформацію про діяльність Товариства, в тому числі знайомитись з 

матеріалами звітності товариства, відповідно до внутрішніх положень. 
5.3.4. Переважне право на придбання акцій Товариства нових випусків. 
5.3.5. Отримувати грошові кошти від реалізації майна Товариства в разі його 

ліквідації, пропорційно до кількості належних їм акцій. 
5.3.6. Відчужувати у встановленому порядку належні їм акції. 
5.4. Акціонери Товариства зобов’язані: 
5.4.1. Дотримуватися Статуту Товариства, інших внутрішніх документів Товариства 

та виконувати рішення Загальних зборів, інших органів Товариства. 
5.4.2. Проводити оплату акцій у порядку, розмірах та способом, що передбачені 

рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства. 
5.4.3. Всебічно сприяти Товариству в його господарській діяльності. 
5.4.4. Не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про 

діяльність Товариства. 
5.4.5. Виконувати свої зобов’язання перед Товариством, у тому числі ті, що пов’язані 

із майновою участю, а також оплачувати акції у розмірі, в порядку та засобами, що 
передбачені цим Статутом. 

5.4.6. Утримуватися від дій, що можуть завдати шкоди інтересам Товариства та нести 
відповідальність за шкоду, заподіяну Товариству їх діями чи бездіяльністю. 

5.5. Акціонери Товариства мають право укласти між собою договір, яким, крім 
іншого, встановити додаткові обов’язки для себе стосовно Товариства, у тому числі, але не 
виключно, обов’язок щодо участі у Загальних зборах Товариства, відповідальність за 
недотримання встановлених договором обов’язків. У разі укладення такого договору його 
копія, засвідчена нотаріально, має бути передана Товариству. 

5.6. Одна проста акція Товариства надає акціонеру один голос для вирішення 
кожного питання на Загальних зборах акціонерів Товариства, крім випадків проведення 
кумулятивного голосування. Під час проведення кумулятивного голосування щодо обрання 
членів органу Товариства загальна кількість голосів кожного акціонера помножується на 
відповідну кількість членів органу Товариства. Підраховані у такий спосіб голоси складають 
загальну кумулятивну кількість голосів акціонера, якими він може розпоряджатися під час 
проведення кумулятивного голосування за обрання членів органу Товариства. Кожна 
голосуюча акція під час проведення кумулятивного голосування надає право акціонерам 
Товариства та/або їх уповноваженим представникам розпоряджатися під час голосування 
кумулятивними голосами, що дорівнюють загальній кількості членів органу Товариства, що 
обираються. 

5.7. Акціонери можуть мати й інші права та нести інші обов’язки у відповідності до 
чинного законодавства України та Статуту. 

 
6. ЦІННІ ПАПЕРИ ТОВАРИСТВА 

6.1. Товариство може випускати цінні папери, в т.ч. акції, облігації, векселі тощо, 
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виключно з урахуванням вимог цього Статуту, нормативних документів Державної комісії з 
цінних паперів та фондового ринку, інших нормативних та законодавчих актів України. 

6.2. Товариство випускає акції на весь розмір статутного фонду (капіталу) та 
проводить реєстрацію випусків у порядку, передбаченому чинним законодавством. 

6.3. Акція Товариства посвідчує корпоративні права акціонера щодо Товариства. 
6.4. Усі акції Товариства є іменними. Акції Товариства існують виключно в 

бездокументарній формі. 
6.5. Товариство може здійснювати розміщення простих та/або привілейованих 

акцій. 
6.6. Товариство не може встановлювати обмеження щодо кількості акцій або 

кількості голосів за акціями, що належать або можуть належати одному акціонеру. 
6.7. Розміщення акцій. 
6.7.1. Товариство може здійснювати тільки приватне (закрите) розміщення акцій. 

Приватне (закрите) розміщення акцій здійснюється Товариством відповідно до порядку, 
встановленого цим Статутом та чинним законодавством України. 

6.7.2. У разі прийняття Загальними зборами Товариства рішення про здійснення 
публічного розміщення акцій до Статуту Товариства вносяться відповідні зміни, у тому числі 
про зміну типу Товариства - з приватного на публічне. 

6.7.3. Зміна типу Товариства з приватного на публічне або з публічного на приватне 
не є його перетворенням. 

6.8. Товариство не може придбавати власні акції, що розміщуються. 
6.9. Товариство зобов’язане у випадках, передбачених чинним законодавством 

України, здійснити оцінку та викуп акцій у акціонерів, які вимагають цього. Оцінка та викуп 
акцій здійснюються відповідно до цього Статуту, чинного законодавства України та 
внутрішніх документів Товариства. 

6.10. У випадку викупу Товариством власних акцій, Товариство повинно протягом 
року з моменту викупу продати викуплені акції або анулювати їх відповідно до рішення 
Загальних зборів акціонерів. Ціна продажу викуплених Товариством акцій не може бути 
меншою за їх ринкову вартість, визначену відповідно до законодавства. 

6.11. Товариство в законодавчо встановленому порядку має право анулювати 
викуплені ним акції та зменшити статутний капітал або підвищити номінальну вартість 
решти акцій, залишивши без зміни розмір статутного капіталу. 

6.12. Консолідація акцій. 
6.12.1. Товариство має право у порядку, встановленому цим Статутом та чинним 

законодавством України, здійснити консолідацію всіх розміщених ним акцій, внаслідок чого 
дві або більше акцій конвертуються в одну нову акцію того самого типу і класу. 

6.12.2. Консолідація може бути здійснена лише шляхом обміну акцій старої 
номінальної вартості на цілу кількість акцій нової номінальної вартості для кожного з 
акціонерів. 

6.13. Товариство у порядку, встановленому цим Статутом та чинним законодавством 
України, має право здійснити дроблення всіх розміщених ним акцій, внаслідок чого одна 
акція конвертується у дві або більше акцій того самого типу і класу. 

6.14. Консолідація та дроблення акцій не повинні призводити до зміни розміру 
статутного капіталу Товариства. 

6.15. У разі консолідації або дроблення акцій до Статуту Товариства вносяться 
відповідні зміни в частині номінальної вартості та кількості розміщених акцій. 

6.16. Товариство не має права приймати в заставу власні цінні папери. 
6.17. Облік акцій Товариства, що належать власникові/співвласникам акцій, 

здійснюється депозитарними установами відповідно до вимог чинного законодавства, на 
підставі договорів. 

6.18. Акціонер Товариства має право відчужувати належні йому акції Товариства на 
користь іншого (інших) акціонера (акціонерів), третіх осіб або самого Товариства в порядку, 
визначеному чинним законодавством та цим Статутом. 

6.19. Акціонери Товариства мають право відчужувати належні їм акції без згоди 
інших акціонерів Товариства. 

6.20. У разі невиконання Товариством зобов’язання з викупу акцій у акціонера у 
випадках, передбачених чинним законодавством, він має право вимагати здійснення такого 
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викупу в порядку, визначеному законодавством. 
 

7. МАЙНО ТОВАРИСТВА 
7.1. Товариство здійснює свою діяльність на основі власного та (або) орендованого 

майна. 
7.2. Майно Товариства складають основні фонди та обігові кошти, а також інші 

цінності, вартість яких обліковується на самостійному балансі Товариства. 
7.3. Товариство є власником: 
- майна, переданого йому акціонерами (засновниками) ; 
- продукції, виробленої Товариством внаслідок господарської діяльності; 
- доходів, одержаних від діяльності Товариства; 
- об'єктів інтелектуальної власності; 
- цінних паперів, придбаних Товариством у порядку, встановленому чинним 

законодавством та цим Статутом; 
- іншого майна, набутого на підставах, не заборонених чинним законодавством 

України. 
7.4. Ризик випадкової загибелі або пошкодження майна, що є власністю Товариства 

або яке передане йому в користування, несе Товариство, якщо інше не передбачено 
законодавством чи правочинами, укладеними Товариством. 

7.5. Джерелами формування майна Товариства є: 
- грошові і матеріальні внески акціонерів; 
- доходи, одержані від реалізації товарів, робіт, послуг, а також від здійснення інших 

видів господарської діяльності; 
- доходи від цінних паперів; 
- кредити банків та інших кредитно-фінансових установ; 
- безоплатні або благодійні внески, пожертвування юридичних та/або фізичних осіб; 
- інші джерела, не заборонені чинним законодавством України. 
7.6. Товариство може утворювати за рахунок власних коштів Резервний та інші 

цільові фонди. Перелік цільових фондів, розмір та порядок відрахувань до них та порядок 
використання коштів таких фондів відповідно до їх цілей визначаються Правлінням 
Товариства. 

7.7. Реалізуючи право власності, Товариство володіє, користується та 
розпоряджається майном на свій розсуд, здійснюючи у відношенні нього будь-які дії, що не 
суперечать чинному законодавству України і цьому Статуту. 

 
8. ПОРЯДОК РОЗПОДІЛУ ПРИБУТКУ І ПОКРИТТЯ ЗБИТКІВ ТОВАРИСТВА 

8.1. Порядок розподілу прибутку і покриття збитків Товариства визначається 
рішенням Загальних зборів відповідно до чинного законодавства України та Статуту 
Товариства. 

8.2. За рахунок чистого прибутку, що залишається в розпорядженні Товариства: 
8.2.1 виплачуються дивіденди; 
8.2.2 створюється та поповнюється Резервний та інші фонди відповідно до чинного 

законодавства України; 
8.2.3 накопичується нерозподілений прибуток (покриваються збитки). 
8.3. Товариство здійснює виплату дивідендів у відповідності до рішення Загальних 

зборів акціонерів про виплату дивідендів. 
8.3.1. Дивіденди виплачуються акціонеру з розрахунку кількості належних йому 

акцій певного типу та/або класу. За акціями одного типу та класу нараховується однаковий 
розмір дивідендів. 

8.3.2. Товариство виплачує дивіденди виключно грошовими коштами.  
8.3.3. Сплата дивідендів здійснюється один раз на рік за підсумками календарного 

року за рішенням загальних зборів акціонерів.  
8.3.4. Термін виплати дивідендів – протягом року з моменту прийняття рішення, 

шляхом перерахування коштів на рахунки акціонерів або іншим чином за рішенням загальних 
зборів акціонерів Товариства. 

8.3.5. Для кожної виплати дивідендів Наглядова рада Товариства встановлює дату 
складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядок та строк їх 
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виплати. Дата складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів за простими 
акціями, визначається рішенням Наглядової ради, передбаченим першим реченням цього 
пункту, але не раніше ніж через 10 робочих днів після дня прийняття такого рішення 
Наглядовою радою. Перелік осіб, які мають право на отримання дивідендів за 
привілейованими акціями, має бути складений протягом одного місяця після закінчення 
звітного року. 

8.3.6. Товариство протягом 10 робочих днів із дати складення переліку осіб, які 
мають право на отримання дивідендів за простими акціями, повідомляє осіб, які мають право 
на отримання дивідендів, про дату, розмір, порядок та строк їх виплати шляхом надсилання 
простого поштового листа/картки. 

8.3.7. У разі відчуження акціонером належних йому акцій після дати складення 
переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, але раніше дати виплати дивідендів 
право на отримання дивідендів залишається в особи, зазначеної у такому переліку. 

8.3.8. Акціонерне товариство в порядку, встановленому Національною комісією з 
цінних паперів та фондового ринку, здійснює виплату дивідендів через депозитарну систему 
України або безпосередньо акціонерам. Конкретний спосіб виплати дивідендів визначається 
відповідним рішенням загальних зборів акціонерів. 

8.4. Товариство не має права приймати рішення про виплату дивідендів та 
здійснювати виплату дивідендів за простими акціями у разі, якщо: 

8.4.1. Звіт про результати розміщення акцій не зареєстровано у встановленому 
законодавством порядку; 

8.4.2. Власний капітал Товариства менший, ніж сума його статутного капіталу, 
резервного капіталу та розміру перевищення ліквідаційної вартості привілейованих акцій над 
їх номінальною вартістю. 

8.4.3. Товариство має зобов'язання про викуп акцій; 
8.4.4. В інших випадках, встановлених чинним законодавством України. 
8.5. Товариство покриває збитки відповідно до вимог чинного законодавства 

України. 
 

9. ОРГАНИ ТОВАРИСТВА ТА ЇХ ПОСАДОВІ ОСОБИ 
9.1. Органами Товариства є: 
9.1.1. Загальні збори акціонерів Товариства – вищий орган Товариства; 
9.1.2. Наглядова рада Товариства; 
9.1.3. Правління Товариства – виконавчий орган Товариства; 
9.1.4. Ревізійна комісія Товариства (у разі обрання загальними зборами акціонерів). 
9.2. Органи Товариства діють в межах своїх повноважень та компетенції, що 

визначається цим Статутом Товариства. 
9.3. Утворення та відкликання (зміна) органів Товариства здійснюється за 

рішенням Загальних зборів акціонерів шляхом внесення змін до цього Статуту. 
9.4. Питання, віднесені цим Статутом до повноважень та компетенції відповідних 

органів Товариства, вирішуються такими органами Товариства та не можуть вирішуватися 
іншими органами Товариства, крім Загальних зборів, за винятком випадків, встановлених 
чинним законодавством. 

9.5. Голова та члени Правління Товариства, голова та члени Наглядової ради 
Товариства, голова та члени Ревізійної комісії Товариства, є посадовими особами Товариства. 
Посадові особи органів Товариства відповідають за заподіяну Товариству шкоду відповідно 
до чинного законодавства України. 

9.6. Обрання та відзив посадових осіб Товариства здійснюється за рішенням 
органу Товариства, до компетенції й повноваження якого входять ці питання відповідно до 
положень цього Статуту. 

9.7. Посадові особи органів Товариства та їх афілійовані особи не можуть бути 
представниками інших акціонерів Товариства на Загальних зборах акціонерів Товариства. 

9.8. Посадові особи органів Товариства повинні діяти в інтересах Товариства, 
дотримуватися вимог законодавства, положень, Статуту та інших документів Товариства. 

9.9. Посадовими особами органів Товариства не можуть бути народні депутати 
України, члени Кабінету Міністрів України, керівники центральних та місцевих органів 
виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, військовослужбовці, нотаріуси, 
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посадові особи органів прокуратури, суду, служби безпеки, внутрішніх справ, державні 
службовці, крім випадків, коли вони виконують функції з управління корпоративними 
правами держави та представляють інтереси держави або територіальної громади в 
Наглядовій раді або Ревізійній комісії Товариства. Особи, яким суд заборонив займатися 
певним видом діяльності, не можуть бути посадовими особами органів Товариства, що 
провадить цей вид діяльності. Особи, які мають непогашену судимість за злочини проти 
власності, службові чи господарські злочини, не можуть бути посадовими особами органів 
Товариства. 

9.10. Посадові особи органів Товариства не мають права розголошувати 
комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства, крім 
випадків, передбачених законом. 

9.11. Посадові особи органів управління та контролю Товариства несуть 
відповідальність за шкоду, заподіяну Товариству їх діями чи бездіяльністю відповідно до 
внутрішніх положень, Статуту та чинного законодавства України. У разі якщо 
відповідальність несуть кілька осіб, їх відповідальність перед Товариством є солідарною. 
 

10. ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ ТОВАРИСТВА 
10.1. Загальні збори акціонерів Товариства є вищим органом Товариства. 
10.2. Товариство зобов’язане щороку скликати Загальні збори акціонерів 

Товариства (річні Загальні збори акціонерів Товариства). Усі інші Загальні збори акціонерів, 
крім річних Загальних зборів акціонерів Товариства, вважаються позачерговими Загальними 
зборами акціонерів Товариства. 

10.2.1. Річні Загальні збори акціонерів Товариства проводяться не пізніше 30 квітня 
наступного за звітним року.  

10.2.2. До порядку денного річних Загальних зборів акціонерів Товариства 
обов’язково вносяться питання затвердження річного звіту товариства; розподілу прибутку і 
збитків товариства з урахуванням вимог, передбачених законом; прийняття рішення за 
наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Правління, звіту Ревізійної комісії 
(ревізора). 

Питання обрання членів наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових  
договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру 
їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з 
членами наглядової ради; прийняття рішення про припинення повноважень членів наглядової 
ради, за винятком випадків, встановлених Законом обов’язково вносяться до порядку денного 
Загальних зборів акціонерів не рідше ніж раз на три роки. 

10.3. Загальні збори проводяться за рахунок коштів акціонерного товариства. У 
разі якщо позачергові загальні збори проводяться з ініціативи акціонера (акціонерів), цей 
акціонер (акціонери) оплачує (оплачують) витрати на організацію, підготовку та проведення 
таких загальних зборів. Оплата витрат Товариства здійснюється таким акціонером 
(акціонерами) на підставі відповідного рахунку, виставленого Товариством. Витрати на 
організацію, підготовку та проведення Загальних зборів акціонерів Товариства можуть бути 
відшкодовані ініціатору вказаних зборів за рахунок коштів Товариства, якщо позачерговими 
Загальними зборами акціонерів Товариства, що проводяться у зазначеному випадку, буде 
прийнято рішення про відшкодування витрат акціонера (акціонерів) Товариства на 
організацію, підготовку та проведення позачергових Загальних зборів акціонерів. 

10.4. До виключної компетенції та повноважень Загальних зборів акціонерів 
Товариства відноситься: 
10.4.1. Визначення основних напрямів діяльності Товариства. 
10.4.2. Внесення змін до Статуту Товариства. 
10.4.3. Прийняття рішення про анулювання викуплених акцій Товариства. 
10.4.4. Прийняття рішення про зміну типу Товариства. 
10.4.5. Прийняття рішення про розміщення акцій Товариства. 
10.4.6. Визначення форми оплати за акції Товариства. 
10.4.7. Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу Товариства. 
10.4.8. Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу Товариства. 
10.4.9. Прийняття рішення про викуп Товариством розміщених ним акцій, крім випадків 
обов’язкового викупу акцій, визначених чинним законодавством України. 
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10.4.10. Прийняття рішення про дроблення або консолідацію акцій Товариства. 
10.4.11. Прийняття рішення про форму існування акцій Товариства. 
10.4.12. Затвердження Положень про Загальні збори акціонерів Товариства, Наглядову раду 
Товариства, Виконавчий орган Товариства, Ревізійну комісію Товариства, а також внесення 
змін до них. 
10.4.13. Розгляд звітів Наглядової ради Товариства, Правління Товариства, Ревізійної комісії 
Товариства та прийняття рішення про затвердження або не затвердження цих звітів за 
наслідками їх розгляду. 
10.4.14. Затвердження висновків Ревізійної комісії Товариства. 
10.4.15. Затвердження річного звіту Товариства. 
10.4.16. Розподіл прибутку і збитків Товариства. 
10.4.17. Прийняття рішення про виплату дивідендів та їх розмір. 
10.4.18. Прийняття рішення про формування резервного капіталу Товариства шляхом 
відрахувань від чистого прибутку або за рахунок нерозподіленого прибутку. 
10.4.19. Прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів акціонерів 
Товариства.  
10.4.20. Обрання голови та членів Правління. 
 Під час обрання членів Правління Загальні зборів акціонерів можуть одноразово 
делегувати право обрання голови Правління з числа обраних зборами членів Правління 
Наглядовій раді або новообраному Правлінню на першому ж засіданні після проведення 
зборів. 
10.4.21. Обрання членів Наглядової ради Товариства. 
10.4.22. Припинення повноважень (в тому числі дострокове) членів Правління, Наглядової 
ради Товариства, крім випадків встановлених Законом. 
10.4.23. Обрання та припинення повноважень (в тому числі дострокове) членів Ревізійної 
комісії Товариства. 
10.4.24. Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), 
що укладаються з членами Правління, Наглядової ради, Ревізійної комісії (в разі обрання) 
Товариства, внесення змін до таких договорів, встановлення розміру винагороди та 
компенсації видатків членів органів Товариства, визначення особи, яка уповноважується на 
підписання від імені Товариства таких цивільно-правових, трудових договорів (контрактів). 
10.4.25. Прийняття рішення про відшкодування витрат акціонера (акціонерів) на проведення 
аудиторської перевірки Товариства. 
10.4.26. Прийняття рішення про відшкодування документально підтверджених витрат 
акціонерів або членів Наглядової ради Товариства на організацію, підготовку та проведення 
позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства. 
10.4.27. Прийняття рішення про виділ та припинення Товариства, крім випадків, 
передбачених чинним законодавством, про ліквідацію Товариства, обрання ліквідаційної 
комісії, затвердження порядку та строків ліквідації, порядку розподілу між акціонерами 
майна, що залишається після задоволення вимог кредиторів, і затвердження ліквідаційного 
балансу. 
10.4.28. Прийняття рішень про затвердження умов договору про злиття (приєднання) або 
плану поділу (виділу, перетворення), передавального акта (у разі злиття, приєднання та 
перетворення) або розподільного балансу (у разі поділу та виділу), визначених відповідно до 
чинного законодавства України. 
10.4.29. Обрання комісії з припинення Товариства. 
10.4.30. Прийняття рішення про оголошення перерви в ході проведення Загальних зборів 
акціонерів Товариства. 
10.4.31. Прийняття рішення про обрання Лічильної комісії Товариства або передачі 
повноважень Лічильної комісії Товариства Реєстраційній комісії, депозитарній установі за 
відповідним договором. 
10.4.32. Прийняття рішення про вчинення Товариством значного правочину, якщо ринкова 
вартість майна, робіт або послуг, що є його предметом, перевищує 25 (двадцять п’ять) 
відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності 
Товариства. 
10.4.33. Прийняття рішення про вчинення Товариством правочину із заінтересованістю в 
порядку, встановленому цим Статутом та діючим законодавством. 
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10.5. Питання, що належать до виключної компетенції Загальних зборів акціонерів  
не можуть передаватися на вирішення іншим органам Товариства, крім випадку 
передбаченого в абз.2 п. 10.4.20 цього Статуту. 

10.6. Загальні збори акціонерів Товариства можуть приймати рішення з інших 
питань діяльності Товариства, які відповідно до цього Статуту віднесені до компетенції та 
повноважень Наглядової ради  чи Правління Товариства, у випадку включення таких питань 
до порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства. 

10.7. Порядок повідомлення акціонерів про проведення Загальних зборів 
акціонерів Товариства.  

10.7.1. Письмове повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів 
Товариства та проект порядку денного надсилається кожному акціонеру, зазначеному в 
переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів акціонерів 
Товариства. Письмові повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів Товариства 
та проект порядку денного надсилаються акціонерам персонально простими листами або 
простими поштовими картками. 

10.7.2. Письмове повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерного 
Товариства та проект порядку денного надсилається кожному акціонеру, зазначеному в 
переліку акціонерів, складеному в порядку, встановленому законодавством про депозитарну 
систему України, на дату, визначену Наглядовою радою, у строк не пізніше ніж за 30 
календарних днів до дати проведення Загальних зборів акціонерів Товариства. Повідомлення 
розсилає Товариство чи депозитарна установа, з якою Товариством укладено відповідний 
договір. У разі скликання Загальних зборів акціонерами повідомлення розсилає депозитарна 
установа. 
 Перелік акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів 
акціонерів, складається на дату, визначену Наглядовою радою Товариства, а в разі скликання 
позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства на вимогу акціонерів у випадках, 
передбачених цим Статутом та чинним законодавством України, на дату, визначену 
акціонерами, які цього вимагають і володіють не менше 10 (десятьма) відсотками простих 
акцій Товариства. Дата складання переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про 
проведення Загальних зборів акціонерів Товариства, не може передувати дню прийняття у 
порядку, встановленому чинним законодавством та цим Статутом, рішення про проведення 
Загальних зборів акціонерів Товариства і не може бути встановленою раніше, ніж за 60 днів 
до дати проведення Загальних зборів акціонерів Товариства. 

10.7.3. Письмове повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів 
Товариства може бути доставлене акціонерам поштою або оператором поштового зв'язку. 

10.7.4. Товариство або акціонер (акціонери) Товариства, що скликає Загальні збори 
акціонерів Товариства у випадках, передбачених цим Статутом та чинним законодавством 
України, не пізніше ніж за 30 календарних днів до дати проведення Загальних зборів 
акціонерів Товариства публікує в офіційному друкованому органі повідомлення про 
проведення Загальних зборів акціонерів Товариства (крім проектів рішень щодо кожного з 
питань, включених до проекту порядку денного). 

Товариство додатково розміщує на власній веб-сторінці в мережі Інтернет інформацію, 
передбачену п.10.7.5. цього Статуту. 

10.7.5. Повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів Товариства має 
містити такі дані: 
10.7.5.1. Повне найменування та місцезнаходження Товариства. 
10.7.5.2. Дата, час та місце (із зазначенням номера кімнати, офісу або залу, куди мають 
прибути акціонери) проведення Загальних зборів акціонерів Товариства. 
10.7.5.3. Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах 
акціонерів Товариства. 
10.7.5.4. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах 
акціонерів Товариства.  
10.7.5.5. Перелік питань, що виносяться на голосування, разом з проектом рішень (крім 
кумулятивного голосування) щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного; 
10.7.5.6. Адресу власної веб-сторінки, на якій розміщена інформація з проектом рішень 
щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного. 
10.7.5.7. Порядок та визначене місце для ознайомлення акціонерів з документами, з якими 
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вони можуть ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів акціонерів Товариства, та 
посадова особа Товариства відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами. 

10.7.6. Товариство зобов’язане надати акціонерам Товариства можливість 
ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного 
оголошених Загальних зборів акціонерів Товариства, шляхом надання їх копій для 
ознайомлення за місцезнаходженням Товариства або шляхом розміщення на стенді за 
місцезнаходженням Товариства. Копії вказаних документів також повинні бути надані 
акціонерам в день проведення Загальних зборів акціонерів Товариства перед початком роботи 
скликаних Загальних зборів акціонерів Товариства. У разі скликання Загальних зборів 
акціонерів Товариства на вимогу акціонерів, у випадках, передбачених цим Статутом та 
чинним законодавством України, з метою надання можливості іншим акціонерам 
ознайомитися з документами, що необхідні для прийняття рішень з питань порядку денного 
Загальних зборів акціонерів Товариства, акціонери, які скликають Загальні збори акціонерів 
Товариства, зобов’язані разом з вимогою про скликання Загальних зборів акціонерів 
Товариства надати Товариству документи, що необхідні акціонерам для прийняття рішень з 
питань порядку денного Загальних зборів акціонерів та будуть надані акціонерам для 
ознайомлення, в порядку, передбаченому абзацом першим цього пункту Статуту. 

10.8. Текст повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів Товариства, 
проект порядку денного та порядок денний Загальних зборів акціонерів Товариства 
попередньо затверджується Наглядовою радою Товариства, а в разі скликання позачергових 
Загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених цим Статутом та чинним 
законодавством України, акціонерами, які цього вимагають. 

10.9. Акціонер або його уповноважений представник має право внести письмові 
пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів акціонерів 
Товариства, а також пропозиції щодо кандидатів для обрання до складу органів Товариства, 
якщо питання про обрання членів органів Товариства були включені до проекту порядку 
денного таких Загальних зборів акціонерів Товариства. Кількість кандидатів для обрання до 
складу органів Товариства, щодо яких має право надати свої пропозиції акціонер або його 
уповноважений представник, не може перевищувати кількісного складу кожного з органів 
Товариства, рішення про обрання членів якого буде прийматися Загальними зборами 
акціонерів Товариства. Пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного 
Загальних зборів акціонерів Товариства, вносяться у вигляді проектів рішень з питань 
проекту порядку денного або додаткових питань проекту порядку денного. Пропозиції 
вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Загальних зборів акціонерів 
Товариства. Пропозиції щодо кандидатів для обрання до складу органів Товариства вносяться 
акціонерами або їх уповноваженими особами не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення 
Загальних зборів акціонерів Товариства. Наглядова рада Товариства, а в разі скликання 
позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів - акціонери, які цього вимагають, 
приймають рішення про включення пропозицій до проекту порядку денного та затверджують 
порядок денний не пізніше ніж за 15 днів до дати проведення Загальних зборів, а щодо 
кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення 
Загальних зборів. 

10.9.1. Пропозиція акціонера до проекту порядку денного Загальних зборів 
акціонерів Товариства подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) 
акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту 
пропозиції до питання та/або проекту рішення з відповідного питання проекту порядку 
денного, а також кількості, типу та/або класу акцій, які належать кандидату, який 
пропонується цим акціонером або його уповноваженим представником для обрання до складу 
органів Товариства. Пропозиції щодо кандидатів у члени Наглядової ради Товариства мають 
містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера 
(акціонерів), або про те, що кандидат пропонується на посаду члена Наглядової ради - 
незалежного директора. Така інформація, визначена у пропозиціях щодо членів Наглядової 
ради Товариства, обов’язково включається до бюлетеня для голосування напроти прізвища 
відповідного кандидата. Пропозиції акціонера або його уповноваженого представника щодо 
включення особи такого акціонера або його уповноваженого представника, як кандидата для 
обрання до складу органів Товариства, повинні бути подані разом із письмовою згодою 
такого акціонера або його уповноваженого представника на обрання до органів Товариства, а 
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також письмовим повідомленням про володіння кандидатом та/або членами його родини 
(дружина/ чоловік, батьки, діти, брати, сестри) будь-якими корпоративними правами (акції, 
частки тощо) господарських товариств, про наявність прав, які забезпечують вплив на 
формування складу, результати голосування та рішення органів управління суб'єктів 
господарювання; про зайняття посади керівника, заступника керівника 
спостережної/наглядової ради, правління, іншого наглядового чи виконавчого органу 
суб'єктів господарювання станом на дату подання пропозиції. У разі подання акціонером або 
його уповноваженим представником пропозицій щодо інших осіб до списку кандидатів для 
обрання до складу органів Товариства, особи запропоновані таким акціонером або його 
уповноваженим представником повинні не менш ніж за 7 (сім) днів до дати проведення 
Загальних зборів акціонерів Товариства подати до Товариства свою письмову згоду на 
обрання до органів Товариства. 

У разі, якщо пропозиція акціонера або його уповноваженого представника до проекту 
порядку денного скликаних Загальних зборів акціонерів Товариства, яка була подана у 
строки, передбачені пунктом 10.9. цього Статуту, включала пропозицію доповнення питань 
проекту порядку денного новим питанням про обрання членів до органів Товариства та така 
пропозиція щодо доповнення новим питанням про обрання членів до органів Товариства була 
задоволена, інші акціонери або їх уповноважені представники мають право подати свої 
пропозиції щодо кандидатів для обрання до складу органів Товариства за таким новим 
питанням проекту порядку денного не менш ніж за 7 (сім) днів до дати проведення Загальних 
зборів акціонерів Товариства. Такі пропозиції акціонерів або їх уповноважених представників 
щодо кандидатів для обрання до складу органів Товариства з додаткового питання проекту 
порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства повинні бути подані разом із 
письмовою згодою такого акціонера (його уповноваженого представника) або особи 
запропонованої таким акціонером (його уповноваженим представником) на обрання до 
органів Товариства. У разі неподання письмової згоди особами, запропонованими акціонером 
або його уповноваженим представником до кандидатів для обрання до складу органів 
Товариства, така кандидатура не включається до кандидатів для обрання до складу органів 
Товариства на Загальних зборах акціонерів Товариства. Письмова згода особи кандидата для 
обрання до складу органів Товариства має включати інформацію, визначену цим Статутом, 
зокрема, абзацом 1 цього пункту 10.9.1. 

10.9.2. Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 (п’яти) або 
більше відсотків простих акцій Товариства, підлягають обов'язковому включенню до проекту 
порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства. У такому разі рішення Наглядової 
ради про включення питання до проекту порядку денного не вимагається, а пропозиція 
вважається включеною до проекту порядку денного, якщо вона подана з дотриманням вимог 
пункту 10.9 та 10.9.1 цього Статуту. 

10.9.3. Зміни до проекту порядку денного Загальних зборів акціонерів вносяться 
лише шляхом включення нових питань та проектів рішень із запропонованих питань. У разі, 
якщо акціонери вносять проект рішення, що відрізняється від питання, зазначеного в проекті 
порядку денному, цей проект також може бути включений до проекту порядку денного. 

10.9.4. Рішення про відмову у включенні пропозиції до проекту порядку денного 
Загальних зборів акціонерів Товариства може бути прийнято тільки у разі: 
- недотримання акціонерами або їх уповноваженими представниками, строків, встановлених 
пунктами 10.9. та 10.9.1. цього Статуту; 
- неповноти даних, передбачених пунктом 10.9.1. цього Статуту, у пропозиції та/або 
відсутності письмової згоди на обрання до органів Товариства чи відсутності інформації, яка 
вимагається у такій письмовій згоді. 

10.9.5. Товариство не пізніше ніж за 10 (десять) календарних днів до дати 
проведення Загальних зборів акціонерів Товариства повинно повідомити акціонерів про зміни 
у проекті порядку денному Загальних зборів акціонерів Товариства шляхом публікації 
вказаної інформації в офіційному друкованому органі. 

10.10. У Загальних зборах акціонерів Товариства можуть брати участь особи, 
включені до переліку акціонерів, які мають право на таку участь, або їх уповноважені 
представники. На Загальних зборах акціонерів Товариства за запрошенням особи, яка скликає 
Загальні збори акціонерів Товариства, також можуть бути присутні представник аудитора 
Товариства та посадові особи органів Товариства незалежно від володіння ними акціями, а 
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також представник органу, який відповідно до Статуту Товариства представляє права та 
інтереси трудового колективу. 

10.10.1. Перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів 
Товариства, складається станом на 24-00 годину за три робочих дні до дня проведення таких 
Загальних зборів акціонерів Товариства у порядку, встановленому законодавством про 
депозитарну систему України та цим Статутом. 

10.10.2. Вносити зміни до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних 
зборах Товариства, після його складення заборонено. 

10.10.3. Обмеження права акціонера на участь у Загальних зборах встановлюється 
законом. 

10.10.4. На письмову вимогу акціонера Товариство протягом трьох робочих днів з дня 
отримання письмового звернення такого акціонера зобов’язано згідно з чинним 
законодавством України надати інформацію про включення його до переліку акціонерів, які 
мають право на участь у Загальних зборах акціонерів Товариства. 

10.10.5. Письмова вимога акціонера Товариства повинна містити інформацію про: 
- фізичну особу – акціонера Товариства - прізвище, ім'я, по батькові (для нерезидентів за 
наявності), громадянство, дані документа, що посвідчує особу, місце та дату народження, 
ідентифікаційний номер платника податків (вказується для резидентів за наявності); 
- юридичну особу – акціонера Товариства - повне найменування та ідентифікаційний код за 
ЄДРПОУ для резидента, країну реєстрації та ідентифікаційний код з торговельного, судового 
або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської 
діяльності для нерезидента; 
- місцезнаходження (місце проживання) акціонера Товариства; 
- загальну кількість та номінальну вартість акцій Товариства, що належать акціонеру 
Товариства; 
- інформацію про депозитарну установу (повне найменування, ідентифікаційний код за 
ЄДРПОУ, місцезнаходження, серія та номер ліцензії провадження депозитарної діяльності 
депозитарної установи), в якій відкрито рахунок у цінних паперах такого акціонера та на 
якому зберігаються акції Товариства, власником яких є такий акціонер Товариства. 

Письмова вимога акціонера Товариства – юридичної особи повинна бути підписана 
уповноваженою особою такої юридичної особи, скріплена її печаткою та датована. До 
письмової вимоги акціонера Товариства – юридичної особи надається оригінал або 
нотаріально посвідчена копія виписки з Єдиного державного реєстру щодо такої юридичної 
особи, яка є чинною на дату складання та подання до Товариства такої письмової вимоги 
акціонера. 

Письмова вимога акціонера Товариства – фізичної особи повинна бути підписана 
власноруч таким акціонером або її уповноваженою особою, підпис яких повинен бути 
нотаріально посвідчений, та датований. 

10.10.6. Перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів 
Товариства, разом із документами, на підставі яких його було складено, повинен бути 
переданий Реєстраційній комісії Товариства до 18-00 години робочого дня, що передує дню 
проведення Загальних зборів акціонерів Товариства. Від імені Реєстраційної комісії 
Товариства перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів 
Товариства, приймає Голова Реєстраційної комісії Товариства, а у випадку його відсутності - 
інший член Реєстраційної комісії за відповідним письмовим рішенням Реєстраційної комісії 
Товариства. 

10.10.7. Реєстраційна комісія, отримавши перелік акціонерів, які мають право на 
участь у Загальних зборах акціонерів Товариства, опрацьовує його та визначає механізми та 
організаційні питання з реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах акціонерів 
Товариства. 

10.11. Представником акціонера на Загальних зборах акціонерів Товариства може 
бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа 
держави чи територіальної громади.  
 Посадові особи органів Товариства та їх афілійовані особи не можуть бути 
представниками інших акціонерів Товариства на Загальних зборах.  
 Представником акціонера - фізичної чи юридичної особи на Загальних зборах 
акціонерів Товариства може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної 
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особи, а представником акціонера - держави чи територіальної громади - уповноважена особа 
органу, що здійснює управління державним чи комунальним майном.  

10.11.1. Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний 
строк. Акціонер має право у будь-який момент замінити свого представника, повідомивши 
про це Правління Товариства. 

10.11.2. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах акціонерів, 
видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які 
вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у 
встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. 
Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах від імені юридичної особи 
видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами. 
 Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах акціонерів може 
містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного Загальних зборів 
із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час 
голосування на Загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено 
завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, 
представник вирішує всі питання щодо голосування на Загальних зборах на свій розсуд. 

10.11.3. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на 
Загальних зборах акціонерів декільком своїм представникам. 

10.11.4. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого 
представника на Загальних зборах акціонерів. Надання довіреності на право участі та 
голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих загальних зборах 
акціонера, який видав довіреність, замість свого представника. 

10.12. Порядок проведення Загальних зборів акціонерів Товариства встановлюється 
цим статутом та рішенням Загальних зборів. 

10.12.1.  Загальні збори акціонерів Товариства не можуть розпочатися раніше, ніж 
зазначено у повідомленні про проведення загальних зборів. 

10.12.2. Реєстрація акціонерів (їх представників) проводиться на підставі переліку 
акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного в порядку, 
передбаченому законодавством про депозитарну систему України, із зазначенням кількості 
голосів кожного акціонера. 

10.12.3. Реєстрацію акціонерів (їх представників) проводить Реєстраційна комісія, яка 
призначається не менш ніж за 3 (три) календарних дні до дати проведення Загальних зборів 
акціонерів Товариства Наглядовою радою Товариства, а у разі скликання позачергових 
Загальних зборів акціонерів Товариства акціонерами у випадках, передбачених чинним 
законодавством та цим Статутом, акціонерами, які скликають позачергові Загальні збори 
акціонерів Товариства. Голова Реєстраційної комісії Товариства обирається більшістю 
голосів членів Реєстраційної комісії Товариства до початку проведення реєстрації акціонерів. 

Повноваження Реєстраційної комісії за договором можуть передаватися депозитарній 
установі. У такому разі головою Реєстраційної комісії є представник депозитарної установи, 
яка надає Товариству додаткові послуги, зокрема щодо виконання функцій Реєстраційної 
комісії. 
10.12.3.1. Реєстраційна комісія має право відмовити в реєстрації акціонеру (його 
представнику) лише у разі відсутності в акціонера (його представника) документів, які 
ідентифікують особу акціонера (його представника), а у разі участі представника акціонера - 
також документів, що підтверджують повноваження представника на участь у з Загальних 
зборах акціонерів Товариства. 
10.12.3.2. Перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, підписує 
голова Реєстраційної комісії. Акціонер, який не зареєструвався, не має права брати участь у 
загальних зборах. 
10.12.3.3. Акціонери (акціонер), які на дату складення переліку акціонерів, які мають право 
на участь у Загальних зборах акціонерів Товариства, сукупно є власниками 10 і більше 
відсотків простих акцій, а також Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку 
можуть призначати своїх представників для нагляду за реєстрацією акціонерів, проведенням 
Загальних зборів, голосуванням та підбиттям його підсумків. Про призначення таких 
представників Товариство повідомляється письмово до початку реєстрації акціонерів. 
10.12.3.4. Посадові особи Товариства зобов'язані забезпечити вільний доступ представників 
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акціонерів (акціонера) та/або Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку до 
нагляду за реєстрацією акціонерів, проведенням Загальних зборів, голосуванням та підбиттям 
його підсумків. 
10.12.3.5. Реєстраційна комісія у своїй діяльності керується чинним законодавством України, 
цим Статутом, Положенням про Загальні збори акціонерів Товариства та рішеннями 
Наглядової ради Товариства. 

10.12.4. Перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах, 
додається до протоколу Загальних зборів. 

Мотивоване рішення Реєстраційної комісії про відмову в реєстрації акціонера чи його 
представника для участі у Загальних зборах, підписане головою Реєстраційної комісії, 
додається до протоколу Загальних зборів та видається особі, якій відмовлено в реєстрації. 

10.12.5. До закінчення строку, відведеного на реєстрацію учасників зборів, акціонер 
має право замінити свого представника, повідомивши про це Реєстраційну комісію та 
Правління Товариства, або взяти участь у загальних зборах особисто. 

10.12.6. У разі, якщо для участі в загальних зборах з'явилося декілька представників 
акціонера, реєструється той представник, довіреність якому видана пізніше. 

10.12.7. У разі, якщо акція перебуває у спільній власності декількох осіб, 
повноваження щодо голосування на Загальних зборах здійснюється за їх згодою одним із 
співвласників або їх загальним представником.  

10.12.8. Хід Загальних зборів або розгляд окремого питання за рішенням ініціаторів 
Загальних зборів чи самих Зборів може фіксуватися технічними засобами, відповідні записи 
яких додаються до протоколу Загальних зборів. 

10.13. Наявність кворуму Загальних зборів визначається Реєстраційною комісією на 
момент закінчення реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах акціонерів Товариства. 
Загальні збори акціонерів Товариства мають кворум за умови реєстрації для участі у них 
акціонерів, які сукупно є власниками більш як 50 відсотків голосуючих акцій.  

10.14.  Голова Загальних зборів акціонерів Товариства. 
10.14.1. Відкриває та головує на Загальних зборах акціонерів Товариства особа, що 

обрана Правлінням Товариства. У випадку, якщо Правління Товариства не прийняло рішення 
про обрання Голови Загальних зборів акціонерів Товариства або при відсутності обраного 
ним Голови Загальних зборів акціонерів Товариства на час початку Загальних зборів 
акціонерів, головує на Загальних зборах акціонерів Товариства голова Правління Товариства. 

Повноваження особи, обраної Правлінням Товариства Головою Загальних зборів 
акціонерів Товариства, підтверджується відповідним протоколом/рішенням Правління 
Товариства. 

10.14.2. У разі включення до порядку денного Загальних зборів акціонерів 
Товариства питання про обрання Голови Загальних зборів акціонерів Товариства, до моменту 
обрання Загальними зборами акціонерів Голови Загальних зборів акціонерів, відкриває 
Загальні збори акціонерів Товариства та головує на них обраний Правлінням Товариства 
Голова Загальних зборів акціонерів Товариства, а у випадку його не обрання Правлінням 
Товариства або відсутності – голова Правління Товариства. 

У разі, якщо з питання порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства про 
обрання Голови Загальних зборів акціонерів Товариства не прийнято рішення про обрання 
Голови Загальних зборів акціонерів, тоді на Загальних зборах акціонерів Товариства головує 
обраний Правлінням Товариства Голова Загальних зборів акціонерів Товариства, а у випадку 
його відсутності - голова Правління. В разі відсутності обраного Правлінням Голови 
Загальних зборів акціонерів Товариства та голови Правління – голова Наглядової Ради 
Товариства. 

10.14.3. Функції та повноваження Голови Загальних зборів акціонерів Товариства: 
- керує роботою Загальних зборів акціонерів Товариства; 
- оголошує питання порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства; 
- надає та позбавляє слова виступаючих на Загальних зборів акціонерів Товариства; 
- оголошує голосування з питань порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства; 
- оголошує проекти рішень та остаточні рішення Загальних зборів акціонерів Товариства; 
- відкриває Загальні збори акціонерів та оголошує Загальні збори акціонерів Товариства 
закритими; 
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- підписує разом із Секретарем Загальних зборів акціонерів Товариства протокол Загальних 
зборів акціонерів Товариства та інші документи Загальних зборів акціонерів Товариства; 
- оголошує підсумки голосування на Загальних зборах акціонерів Товариства; 
- здійснює інші дії, пов’язані з веденням Загальних зборів акціонерів Товариства. 

10.14.4. Правління Товариства повинне не менш ніж за 2 (два) робочих дні до дня 
проведення Загальних зборів акціонерів обрати Голову Загальних зборів акціонерів 
Товариства, про що негайно повідомити Наглядову раду. 

10.15. Секретар Загальних зборів акціонерів Товариства. 
10.15.1. Ведення та складення протоколу Загальних зборів акціонерів Товариства 

забезпечує Секретар Загальних зборів акціонерів Товариства, функції і повноваження якого 
виконує особа, призначена Правлінням Товариства. У випадку, якщо Правлінням Товариства 
не призначено Секретаря Загальних зборів акціонерів Товариства, функції і повноваження 
Секретаря Загальних зборів акціонерів Товариства виконує секретар Правління Товариства. 

10.15.2. У разі включення до порядку денного Загальних зборів акціонерів 
Товариства питання про обрання Секретаря Загальних зборів акціонерів Товариства, до 
моменту обрання Загальними зборами акціонерів Секретаря Загальних зборів акціонерів 
Товариства ведення протоколу Загальних зборів акціонерів Товариства забезпечує Секретар 
Загальних зборів акціонерів Товариства, призначений Правлінням Товариства, а у разі його 
не призначення – секретар Правління Товариства. 

У разі, якщо з питання порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства про 
обрання Секретаря Загальних зборів акціонерів Товариства не прийнято рішення про обрання 
Секретаря Загальних зборів акціонерів Товариства, ведення протоколу Загальних зборів 
акціонерів забезпечує Секретар Загальних зборів акціонерів Товариства, призначений 
Правлінням Товариства, а у разі його не призначення - секретар Правління Товариства. 

10.15.3. Функції та повноваження Секретаря Загальних зборів акціонерів 
Товариства: 
- веде та складає протокол Загальних зборів акціонерів Товариства; 
- допомагає Голові Загальних зборів акціонерів Товариства вести Загальні збори акціонерів 
Товариства; 
- приймає запитання в письмовому вигляді; 
- приймає заяви та інші звернення акціонерів до Загальних зборів акціонерів Товариства; 
- підписує разом із Головою Загальних зборів акціонерів Товариства протокол Загальних 
зборів акціонерів Товариства та інші документи Загальних зборів акціонерів Товариства; 
- здійснює запис на виступи; 
- здійснює інші дії, пов’язані з проведенням Загальних зборів акціонерів Товариства. 

10.16. Для проведення підрахунку голосів акціонерів під час голосування на 
Загальних зборах акціонерів Товариства, Загальні збори акціонерів Товариства обирають 
Лічильну комісію у кількості не менше ніж три особи. Повноваження Лічильної комісії за 
договором можуть бути передані депозитарній установі, яка надає Товариству додаткові 
послуги, зокрема щодо виконання функцій Лічильної комісії. 

До обрання Загальними зборами акціонерів Товариства Лічильної комісії Товариства 
або передачі повноважень Лічильної комісії Товариства депозитарній установі, функції та 
повноваження Лічильної комісії Товариства, в тому числі із підрахунку голосів з питань 
порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства, складання та підписання 
протоколів підрахунку голосів та визначення підсумків голосування з питань порядку 
денного Загальних зборів акціонерів Товариства, здійснює Реєстраційна комісія Товариства. 

Наглядова рада Товариства (у разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу 
акціонерів у випадках, передбачених чинним законодавством, - акціонери, які цього 
вимагають) зобов’язана визначити першим питанням порядку денного Загальних зборів 
Товариства питання про обрання Лічильної комісії. 

10.16.1. До складу Лічильної комісії Товариства не можуть включатися особи, які 
входять або є кандидатами до складу органів Товариства. 

10.16.2. Лічильна комісія Товариства надає роз'яснення щодо порядку голосування, 
підрахунку голосів та інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на 
Загальних зборах акціонерів Товариства. 

10.16.3. За підсумками голосування Лічильна комісія Товариства складає протокол, 
який має бути підписаний всіма членами лічильної комісії, які брали участь у підрахунку 
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голосів. Лічильна комісія є правомочною, якщо у її засіданні беруть участь більш половини 
обраних членів Лічильної комісії. 

У разі передачі повноважень Лічильної комісії Товариства депозитарній установі, з 
якою укладено договір про надання послуг, зокрема щодо виконання функцій Лічильної 
комісії, протокол про підсумки голосування підписує представник цієї депозитарної установи. 

10.17. Право голосу на Загальних зборах акціонерів Товариства мають акціонери - 
власники простих акцій Товариства; а в разі випуску привілейованих акцій, у випадках, 
передбачених чинним законодавством, - також акціонери - власники привілейованих акцій 
Товариства, які володіють акціями на дату складення переліку акціонерів, які мають право на 
участь у Загальних зборах. 

10.17.1. Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з 
питань, винесених на голосування на загальних зборах акціонерного Товариства, крім 
проведення кумулятивного голосування. 

10.17.2. Акціонер не може бути позбавлений права голосу, крім випадків, 
встановлених чинним законодавством України. 

10.18. Обрання членів органу Товариства здійснюється в порядку, встановленому 
Загальними зборами акціонерів Товариства. 
 При обранні членів органу Товариства кумулятивним голосуванням голосування 
проводиться щодо всіх кандидатів одночасно. Обраними вважаються ті кандидати, які 
набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами. Члени 
органу Товариства вважаються обраними, а орган Товариства вважається сформованим 
виключно за умови обрання повного кількісного складу органу Товариства шляхом 
кумулятивного голосування. 

10.19. Рішення Загальних зборів акціонерів Товариства з питань, зазначених у 
пунктах 10.4.2-10.4.5., 10.4.7-10.4.10, 10.4.20, 10.4.21, 10.4.24, 10.4.27, 10.4.28 та 10.4.32 цього 
Статуту, приймаються більш як ¾ голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у 
Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій, якщо інше не 
передбачено нормами діючого законодавства України. 

10.20. Загальні збори під час їх проведення можуть змінювати черговість розгляду 
питань порядку денного за умови, що за рішення про зміну черговості розгляду питань 
порядку денного буде віддано не менше ¾ голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі 
у загальних зборах. 

10.21. Загальні збори не можуть приймати рішення з питань, не включених до 
порядку денного, крім питань зміни черговості розгляду питань порядку денного та 
оголошення перерви у ході Загальних зборів до наступного дня. 

10.22. У ході Загальних зборів може бути оголошено перерву до наступного дня. 
Рішення про оголошення перерви до наступного дня приймається простою більшістю голосів 
акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах та є власниками акцій, 
голосуючих принаймні з одного питання, що розглядатиметься наступного дня. Повторна 
реєстрація акціонерів (їх представників) наступного дня не проводиться. 

Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах, 
визначається на підставі даних реєстрації першого дня. 

Після перерви загальні збори проводяться в тому самому місці, що зазначене в 
повідомленні про проведення загальних зборів. 

Кількість перерв у ході проведення загальних зборів не може перевищувати трьох. 
10.23. Голосування на Загальних зборах акціонерів Товариства з питань порядку 

денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування. Бюлетень для 
голосування на Загальних зборах акціонерів повинен бути засвідчений печаткою Товариства 
або штампом Реєстраційної комісії Загальних зборів акціонерів Товариства та підписується 
акціонером (представником акціонера). 

У разі якщо бюлетень для голосування складається з кількох аркушів, сторінки 
бюлетеня нумеруються. При цьому кожен аркуш повинен бути засвідчений печаткою 
Товариства або штампом Реєстраційної комісії Загальних зборів акціонерів Товариства та 
підписується акціонером (представником акціонера). 

10.23.1. Форма і текст бюлетеня для голосування затверджуються Наглядовою 
радою Товариства, а в разі скликання позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства 
акціонерами у випадках, передбачених чинним законодавством та цим Статутом, 
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акціонерами, які скликають позачергові Загальні збори акціонерів Товариства, не пізніше ніж 
за 10 (десять) календарних днів до дати проведення Загальних зборів акціонерів Товариства. 
Форма та текст бюлетеня для голосування з питань порядку денного Загальних зборів 
акціонерів Товариства щодо обрання членів Наглядової ради Товариства та членів Ревізійної 
комісії Товариства, а також з питань порядку денного, які були додаткового включені до 
порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства на вимогу акціонерів Товариства 
затверджується не пізніше ніж за 4 (чотири) дні до дати проведення Загальних зборів 
акціонерів Товариства. 

10.23.2. Акціонери мають право до проведення Загальних зборів акціонерів 
Товариства ознайомитися з формою та текстом бюлетеня для голосування в порядку, 
передбаченому Положенням про Загальні збори акціонерів Товариства. 

10.23.3. Бюлетень для голосування визнається недійсним у разі, якщо він 
відрізняється від офіційно виготовленого Товариством зразка, та/або на ньому відсутній 
підпис (підписи) акціонера (представника акціонера), та/або він складається з кількох 
аркушів, які не пронумеровані, та/або акціонер (представник акціонера) не позначив у 
бюлетені жодного та/або позначив більше одного варіанта голосування щодо одного проекту 
рішення, або у ньому містяться сторонні написи та/або виправлення. Бюлетені для 
голосування з питань обрання членів органів Товариства також визнаються недійсними у разі, 
якщо загальна кількість кумулятивних голосів відданих акціонером (його уповноваженим 
представником) за одного або кількох кандидатів перевищує загальну кількість кумулятивних 
голосів такого акціонера, які належали йому та якими він міг розпоряджатися 

Бюлетені для голосування, що визнані недійсними, не враховуються під час 
підрахунку голосів. 

У випадку, коли бюлетень для голосування містить кілька питань порядку денного 
Загальних зборів акціонерів, то його визнання недійсним з одного питання порядку денного 
Загальних зборів акціонерів Товариства не є підставою для визнання цього бюлетеня для 
голосування недійсним щодо інших питань порядку денного Загальних зборів акціонерів 
Товариства. 

10.24. Рішення загальних зборів акціонерного Товариства вважається прийнятим з 
моменту складення протоколу про підсумки голосування. Підсумки голосування 
оголошуються на загальних зборах, під час яких проводилося голосування. Після закриття 
загальних зборів підсумки голосування доводяться до відома акціонерів протягом 10 робочих 
днів шляхом розміщення інформації на веб-сайті Товариства. 

10.24.1. У протоколі про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування) 
зазначаються: 
1) дата проведення голосування;  
2) питання, винесене на голосування;  
3) рішення і кількість голосів "за", "проти" і "утримався" щодо кожного проекту рішення з 
кожного питання порядку денного, винесеного на голосування;  
4) кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні;  
5) кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними.  

10.24.2. У протоколі про підсумки кумулятивного голосування зазначаються: 
1) дата проведення голосування; 
2) кількість голосів, отриманих кожним кандидатом у члени органу акціонерного товариства; 
3) кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні; 
4) кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними. 

10.24.3. Після складення протоколу про підсумки голосування бюлетені для 
голосування опечатуються лічильною комісією (або особою, якій передано повноваження 
лічильної комісії) та зберігаються у Товаристві протягом строку його діяльності, але не 
більше чотирьох років. 

10.24.4. Протокол про підсумки голосування додається до протоколу Загальних 
зборів акціонерів Товариства. 

10.25. Протокол Загальних зборів акціонерів Товариства складається протягом 10 днів 
з моменту закриття Загальних зборів та підписується головою і секретарем Загальних зборів, 
підшивається і скріплюється підписом голови Правління Товариства. 

10.26. До протоколу Загальних зборів акціонерів Товариства заносяться відомості про: 
1) дату, час і місце проведення загальних зборів; 
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2) дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах; 
3) загальну кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у 
загальних зборах; 
4) загальну кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій товариства, які 
зареєструвалися для участі у загальних зборах (якщо певні акції є голосуючими не з усіх 
питань порядку денного - зазначається кількість голосуючих акцій з кожного питання); 
5) кворум загальних зборів (якщо певні акції є голосуючими не з усіх питань порядку 
денного - зазначається кворум загальних зборів з кожного питання); 
6) головуючого та секретаря загальних зборів; 
7) склад лічильної комісії; 
8) порядок денний загальних зборів; 
9) основні тези виступів; 
10) порядок голосування на загальних зборах (відкрите, бюлетенями тощо); 
11) підсумки голосування із зазначенням результатів голосування з кожного питання порядку 
денного загальних зборів та рішення, прийняті загальними зборами. 

10.27. Позачергові Загальні збори акціонерів Товариства. 
10.27.1. Позачергові Загальні збори акціонерів Товариства скликаються Наглядовою 

радою Товариства: 
10.27.1.1. З власної ініціативи за відповідним рішенням Наглядової ради Товариства. 
10.27.1.2. На вимогу Правління Товариства, в тому числі в разі порушення провадження про 
визнання Товариства банкрутом або необхідності вчинення значного правочину. 
10.27.1.3. На вимогу Ревізійної комісії Товариства. 
10.27.1.4. На вимогу акціонерів (акціонера), які на день подання вимоги сукупно є 
власниками 10 (десяти) і більше відсотків простих акцій Товариства. 
10.27.1.5. У випадку, коли кількість членів будь-якого органу Товариства, що обираються 
загальними зборами акціонерам Товариства, стає меншою за кількість, необхідну для 
правомочності (кворуму) засідань такого органу Товариства. 
10.27.1.6. В інших випадках, встановлених чинним законодавством України або цим 
Статутом. 

10.27.2. Вимога про скликання позачергових Загальних зборів акціонерів 
Товариства подається в письмовій формі Правлінню за місцезнаходженням Товариства із 
зазначенням органу або прізвищ (найменувань) акціонерів, які вимагають скликання 
позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства, підстав для скликання та порядку 
денного. У разі скликання позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства з ініціативи 
акціонерів вимога повинна також містити інформацію про кількість, тип і клас належних 
акціонерам акцій та бути підписаною всіма акціонерами, які її подають. 

10.27.3. Наглядова рада Товариства приймає рішення про скликання позачергових 
Загальних зборів акціонерів Товариства або про відмову в такому скликанні протягом 10 
(десяти) календарних днів з моменту отримання вимоги про їх скликання. У разі, якщо 
протягом 10 (десяти) календарних днів з моменту отримання Наглядовою радою Товариства 
вимоги акціонера (акціонерів), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше 
відсотків простих акцій Товариства, Наглядовою радою Товариства не прийнято рішення про 
скликання позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства, такі збори можуть бути 
скликані акціонером (акціонерами), які цього вимагають. В такому випадку повідомлення про 
скликання позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства, скликаних акціонером 
(акціонерами) Товариства, проект порядку денного та матеріали до цих зборів акціонерам 
Товариства, розсилається депозитарною установою. Публікація відповідної інформації про 
проведення позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства та проект порядку денного 
в офіційному друкованому органі здійснюється акціонером (акціонерами) Товариства, які 
скликають Загальні збори акціонерів, не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення 
позачергових Загальних зборів. Повідомлення про проведення позачергових Загальних зборів 
на вимогу акціонерів повинне містити дані, зазначені у п.10.7.5. цього Статуту, а також 
адресу, на яку акціонери можуть надсилати пропозиції до проекту порядку денного 
позачергових Загальних зборів. 
10.12.3.1. Рішення Наглядової ради Товариства про скликання позачергових Загальних зборів 
акціонерів Товариства або мотивоване рішення про відмову у скликанні надається 
відповідному органу Товариства або акціонерам, які вимагають їх скликання, протягом 3 
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(трьох) днів з моменту прийняття такого рішення Наглядовою радою Товариства. 
10.12.3.2. У разі прийняття Наглядовою радою Товариства рішення про скликання 
позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства такі позачергові Загальні збори 
акціонерів Товариства мають бути проведені протягом 45 (сорока п’яти) днів з дати 
отримання Товариством вимоги про скликання позачергових Загальних зборів акціонерів 
Товариства. 

10.28. Якщо вирішення питань, віднесених до компетенції Загальних зборів 
акціонерів Товариства, що впливають на права та інтереси Товариства, вимагається в 
найкоротший строк, Наглядова рада має право прийняти рішення про скликання 
позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства з письмовим повідомленням акціонерів 
про проведення позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства не пізніше ніж за 15 
(п'ятнадцять) днів до дати їх проведення в порядку, встановленому п.10.7 цього Статуту. У 
такому разі Наглядова рада затверджує порядок денний позачергових Загальних зборів. 

Наглядова рада Товариства не може прийняти рішення, зазначене у першому абзаці 
цього пункту Статуту, якщо порядок денний позачергових Загальних зборів акціонерів 
Товариства включає питання про обрання членів Наглядової ради Товариства. 

10.29. Акціонер може оскаржити рішення загальних зборів з передбачених чинним 
законодавством України питань виключно після отримання письмової відмови в реалізації 
права вимагати здійснення обов'язкового викупу Товариством належних йому голосуючих 
акцій або в разі неотримання відповіді на свою вимогу протягом 30 днів від дати її 
направлення рекомендованим листом на адресу Товариства або вручення наручно. 
 

11. НАГЛЯДОВА РАДА ТОВАРИСТВА 
11.1. Наглядова рада Товариства є органом, що здійснює захист прав акціонерів 

Товариства в період між Загальними зборами акціонерів Товариства, і в межах компетенції, 
визначеної цим Статутом та чинним законодавством України, контролює та регулює 
діяльність Правління Товариства. 

11.2. У своїй діяльності Наглядова рада керується чинним законодавством, цим 
Статутом та рішеннями Загальних зборів акціонерів. 

11.3. Наглядова рада у своїй діяльності підзвітна та підконтрольна Загальним 
зборам акціонерів. 

11.4. Член Наглядової ради повинен виконувати свої обов'язки особисто і не може 
передавати власні повноваження іншій. 

11.5. До виключної компетенції Наглядової ради належить: 
11.5.1. Затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, 
пов'язані з діяльністю Товариства; 
11.5.2. Підготовка порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх 
проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами 
позачергових Загальних зборів; 
11.5.3. Прийняття рішення про проведення чергових або позачергових Загальних зборів у 
випадках, встановлених Законом; 
11.5.4. Прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій; 
11.5.5. Прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій; 
11.5.6. Прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних 
паперів; 
11.5.7. Затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених Законом; 
11.5.8. Обрання Реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених Законом; 
11.5.9. Обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з 
ним, встановлення розміру оплати його послуг. 
11.5.10. Визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, 
порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного Законом; 
11.5.11. Визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про 
проведення Загальних зборів та мають право на участь у Загальних зборах відповідно до 
Закону; 
11.5.12. Вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших 
об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб; 
11.5.13. Вирішення питань, віднесених до компетенції Наглядової ради чинним 
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законодавством у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства; 
11.5.14. Прийняття рішення про вчинення значних правочинів у випадках, якщо ринкова 
вартість майна або послуг, що є предметом таких правочинів, становить від 10 до 25 
відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства; 
11.5.15. Визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок 
прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати 
дивідендів або викупу акцій; 
11.5.16. Прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов 
договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; 
11.5.17. Прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарія цінних паперів Товариства та 
затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його 
послуг; 
11.5.18. Надсилання пропозиції акціонерам про придбання належних їм простих акцій 
особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій, відповідно до 
чинного законодавства України. 
11.5.19. Вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради 
згідно з чинним законодавством України. 

11.6. Питання, що належать до виключної компетенції Наглядової ради 
Товариства, не можуть вирішуватися іншими органами Товариства, крім Загальних зборів, за 
винятком випадків, встановлених чинним законодавством України. 

11.7. Наглядова рада складається з 3 (трьох) осіб: голови, секретаря та члена 
Наглядової ради, які обираються з числа фізичних осіб, що мають повну цивільну 
дієздатність, терміном на 3 (три) роки. 

11.7.1. Право висувати кандидатів для обрання до складу Наглядової ради мають 
акціонери Товариства. Порядок висунення кандидатур до складу Наглядової ради 
визначається чинним законодавством України. 

11.7.2. Обрання членів Наглядової ради Товариства здійснюється способом, 
визначеним Загальними зборами акціонерів Товариства. 

11.7.3. Одна й та сама особа може обиратися до складу Наглядової ради 
неодноразово. 

11.7.4. Член Наглядової ради не може бути одночасно членом Правління або 
Ревізійної комісії Товариства. 

11.8. Якщо кількість членів Наглядової ради становить менше половини її 
кількісного складу, Товариство протягом трьох місяців має скликати позачергові Загальні 
збори для обрання решти членів Наглядової ради. 

11.9. Голова Наглядової ради Товариства обирається членами Наглядової ради з їх 
числа простою більшістю голосів від кількісного складу Наглядової ради. Наглядова рада має 
право в будь-який час переобрати голову Наглядової ради. 

11.9.1. Голова Наглядової ради: 
11.9.1.1. Організовує її роботу; 
11.9.1.2. Скликає засідання Наглядової ради та головує на них; 
11.9.1.3. Координує зв’язки Наглядової ради з іншими органами та посадовими особами 
Товариства; 
11.9.1.4. Готує доповідь та звітує перед Загальними зборами акціонерів про діяльність 
Наглядової ради, загальний стан Товариства та вжиті нею заходи, спрямовані на досягнення 
мети діяльності Товариства; 
11.9.1.5. Протягом 3 (трьох) днів з дати обрання голови Правління укладає від імені 
Товариства контракт з головою Правління. 
11.9.1.6. Здійснює інші повноваження, передбачені Законом. 

11.9.2. У разі неможливості виконання головою Наглядової ради своїх повноважень 
його повноваження здійснює один із членів Наглядової ради за її рішенням. 

11.10. Секретар Наглядової ради: 
11.10.1. За дорученням голови Наглядової ради повідомляє всіх членів Наглядової 

ради про проведення чергових або позачергових засідань Наглядової ради; 
11.10.2. Забезпечує голову та членів Наглядової ради необхідною інформацією та 

документацією; 
11.10.3. Здійснює облік кореспонденції, яка надходить до Наглядової ради та 
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організовує підготовку відповідей на кореспонденцію; 
11.10.4. Оформляє документи, видані Наглядовою радою та головою Наглядової ради, 

забезпечує надання їх членам Наглядової ради та посадовим особам органів управління 
Товариства; 

11.10.5. Веде протокол засідань Наглядової ради. 
11.10.6. Секретар Наглядової ради обирається на першому засіданні Наглядової ради з 

числа її членів на термін повноважень Наглядової ради. 
11.11. Засідання Наглядової ради: 
11.11.1. Засідання Наглядової ради скликаються за ініціативою голови Наглядової 

ради або на вимогу члена Наглядової ради. Засідання Наглядової ради також скликаються на 
вимогу Ревізійної комісії, Правління чи члена Правління, інших осіб, визначених Законом, 
які беруть участь у засіданні Наглядової ради. 

11.11.2. На вимогу Наглядової ради в її засіданні або в розгляді окремих питань 
порядку денного засідання беруть участь члени Правління та інші визначені нею особи в 
порядку, встановленому Положенням про Наглядову раду. У засіданні Наглядової ради на її 
запрошення з правом дорадчого голосу може брати участь голова профспілкового комітету 
Товариства. 

11.11.3. Засідання Наглядової ради проводяться в міру необхідності, але не рідше 
одного разу на квартал.  

11.11.4. Засідання Наглядової ради є правомочним, якщо в ньому бере участь більше 
половини її складу. 

11.11.5. Рішення Наглядової ради приймаються простою більшістю голосів членів 
Наглядової ради, які беруть участь у засіданні та мають право голосу. 

11.11.6. На засіданні Наглядової ради кожний член Наглядової ради має один голос. У 
разі рівного розподілу голосів членів Наглядової ради під час прийняття рішення право 
вирішального голосу має голос голови Наглядової ради. 

11.12. Протокол засідання Наглядової ради оформлюється протягом п'яти днів після 
проведення засідання. 

11.12.1. Протокол засідання Наглядової ради підписують голова та секретар 
Наглядової ради. 

11.12.2. Протоколи засідань Наглядової ради зберігаються протягом всього строку 
діяльності Товариства. 

11.12.3. Книга протоколів або завірені витяги з неї повинні бути надані для 
ознайомлення в будь-який час будь-кому з членів Наглядової ради, Правління, Загальним 
зборам акціонерів у порядку, встановленому внутрішніми нормативними актами Товариства. 

11.12.4. Члени Наглядової ради, які не згідні з прийнятим рішенням, можуть 
висловити окрему думку, що вноситься до протоколу та оголошується разом з рішенням на 
Загальних зборах акціонерів Товариства. 

11.13. Рішення Наглядової ради є обов'язковими для виконання членами Наглядової 
ради, головою та членами Правління, структурними підрозділами та працівниками 
Товариства. 

11.13.1. Рішення Наглядової ради доводиться до відома їх виконавців у вигляді 
виписок з протоколу окремо з кожного питання. Виписка з протоколу засідання Наглядової 
ради оформляються секретарем Наглядової ради та надається особисто під розписку кожному 
виконавцю протягом двох днів з дати складання протоколу засідання Наглядової ради. 

11.13.2. Контроль за виконанням рішень Наглядової ради здійснює голова Наглядової 
ради або, за його дорученням, секретар Наглядової ради. 

11.14. Наглядова рада припиняє свою діяльність в момент прийняття рішення про 
ліквідацію Товариства. 

11.15. Загальні збори акціонерів Товариства можуть прийняти рішення про 
дострокове припинення повноважень членів (члена) Наглядової ради та одночасне обрання 
нових членів (нового члена).  

11.15.1. Без рішення Загальних зборів повноваження члена Наглядової ради 
припиняються: 
- за його бажанням за умови письмового повідомлення про це товариства за два тижні;  
- в разі неможливості виконання обов'язків члена наглядової ради за станом здоров'я; 
- в разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до 
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покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена Наглядової ради; 
- в разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, 
померлим; 
- у разі отримання Товариством письмового повідомлення про заміну члена Наглядової ради, 
який є представником акціонера. 

11.15.2. У разі якщо обрання членів Наглядової ради здійснювалося шляхом 
кумулятивного голосування, рішення Загальних зборів про дострокове припинення 
повноважень може прийматися тільки стосовно всіх членів Наглядової ради. 
 

12. ПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВА 
12.1. Правління є колегіальним виконавчим органом Товариства, що здійснює 

управління поточною діяльністю товариства та організовує виконання рішень Загальних 
зборів акціонерів та Наглядової ради Товариства. 

12.2. Правління діє від імені акціонерного товариства у межах, встановлених цим 
статутом та чинним законодавством України.  

12.2.1. До компетенції Правління належить вирішення всіх питань, пов'язаних з 
керівництвом поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної 
компетенції Загальних зборів акціонерів та Наглядової ради. До повноважень Правління, 
зокрема, належить: 
12.2.1.1. Затвердження поточних фінансово-господарських планів діяльності Товариства. 
12.2.1.2. Здійснення контролю за дотриманням в товаристві норм чинного законодавства 
України. 
12.2.1.3. Розробка та затвердження штатного розпису, фонду оплати праці та розмірів 
посадових окладів працівників та робітників Товариства. 
12.2.1.4. Розробка документів, що регламентують порядок ведення діловодства та внутрішні 
режим роботи у Товаристві. 
12.2.1.5. Організація ведення бухгалтерського обліку та звітності Товариства. 
12.2.1.6. Визначення складу та обсягу відомостей, що становлять комерційну таємницю та 
конфіденційну інформацію про діяльність Товариства, та вжиття заходів щодо забезпечення 
їх нерозголошення. 
12.2.1.7. Затвердження внутрішніх документів, крім тих, затвердження яких віднесено до 
компетенції інших органів. 
12.2.1.8. Підготовка пропозицій для попереднього розгляду Наглядовою радою з питань: 
 визначення організаційної структури Товариства. 
 створення, реорганізації та ліквідації дочірніх підприємств, філій та представництв 
Товариства. 
 прийняття рішення про реалізацію вчасно неоплачених акціонерами акцій Товариства. 
 підготовки до укладення угод, що потребують попередньої згоди Наглядової ради 
товариства. 
12.2.1.9. Розпорядження коштами та майном Товариства з урахуванням обмежень щодо їх 
змісту та вартості, встановлених статутом Товариства. 
12.2.1.10. Прийняття рішень про використання коштів цільових фондів Товариства 
відповідно до затверджених Наглядовою радою напрямків і розмірів їх використання. 
12.2.1.11. Розробка статутів дочірніх підприємств. 
12.2.1.12. Затвердження переліку майна, що передається у володіння і користування філій та 
прийняття рішень про повернення майна Товариства, що передано філіям, представництвам 
чи набуте ними для Товариства. 
12.2.1.13. Визначення режиму функціонування рахунків дочірніх підприємств, філій та 
представництв. 
12.2.1.14. Розробка договорів та інших документів, на підставі яких філії, представництва 
мають право діяти від імені Товариства. 
12.2.1.15. Прийняття рішень з питань, що пов’язані з оперативним управлінням поточною 
господарською діяльністю Товариства, та які не віднесені до компетенції інших органів 
управління Товариства. 
12.2.1.16. Прийняття рішень про участь Товариства у створенні інших суб’єктів 
господарювання, а також здійснення Товариством внесків до статутних капіталів таких 
суб’єктів. 
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12.2.1.17. Здійснення грошової оцінки вкладів акціонерів Товариства. 
12.2.1.18. Надання попередньої згоди на укладення від імені Товариства угод, що стосуються 
питань: 
 купівлі-продажу, міни, дарування, застави, оренди, які стосуються нерухомого майна, 
обладнання та транспортних засобів Товариства, акцій, часток, корпоративних прав, паїв 
інших юридичних осіб. 
 згідно з якими Товариство виступає гарантом або поручителем за фінансовими або 
іншими зобов’язаннями третіх осіб. 
 застави, в яких Товариство виступає заставодавцем чи майновим поручителем. 
 будь-яких угод про партнерський розподіл прибутку, за яким прибуток Товариства буде 
або може бути розподілений між Товариством та іншою (іншими) юридичними особами. 
12.2.1.19. Виконання інших обов’язків, які відповідають чинному законодавству та Статуту 
Товариства. 

12.3. Правління Товариства підзвітне Загальним зборам акціонерів і Наглядовій раді. 
12.4. Правління обирається терміном на 5 (п’ять) років. 
12.5. Правління складається з 5 (п’яти) осіб – членів Правління: голови Правління, 

секретаря Правління та трьох членів Правління. 
12.5.1. Членами Правління можуть бути фізичні дієздатні особи, які перебувають з 

Товариством у трудових відносинах. 
12.5.2. Членами Правління не можуть особи, що є членами Наглядової ради або 

Ревізійної комісії Товариства. 
12.5.3. Членами Правління не можуть бути особи, яким згідно з чинним 

законодавством України заборонено обіймати такі посади. 
12.5.4. Голова Правління очолює Правління Товариства, керує його роботою та 

скликає засідання Правління. 
 Голова Правління має право без довіреності діяти від імені Товариства, в тому числі 
представляти інтереси Товариства, вчиняти правочини від імені Товариства, видавати накази 
та давати розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства. 

12.5.5. Секретар Правління здійснює організацію роботи по веденню протоколів 
засідань Правління. 

12.5.6. Після обрання з головою Правління укладає контракт голова Наглядової 
ради. В контракті передбачаються права, обов’язки, повноваження голови Правління, умови 
оплати його праці, підстави дострокового припинення повноважень голови Правління та інші 
необхідні дані. 

12.5.7. У разі неможливості виконання головою Правління своїх повноважень 
протягом тривалого часу, до моменту проведення Загальних зборів акціонерів Товариства за 
рішенням Правління його повноваження здійснює один із членів Правління. 

12.5.8. Дострокове припинення повноважень та/або відсторонення від виконання 
повноважень члена Правління здійснюється в порядку та з підстав, передбачених чинним 
законодавством. 

12.6. Члени Правління мають право: 
12.6.1. Отримувати повну, достовірну та своєчасну інформацію про Товариство, 

необхідну для виконання ними своїх функцій. 
12.6.2. В межах визначених повноважень самостійно та у складі Правління 

вирішувати питання поточної діяльності Товариства. 
12.6.3. Вносити пропозиції, брати участь в обговоренні та голосуванні з питань 

порядку денного на засіданні Правління Товариства. 
12.6.4. Ініціювати скликання засідання Правління Товариства. 
12.6.5. Вимагати скликання позачергового засідання Наглядової ради Товариства. 
12.7. Члени Правління зобов’язані: 
12.7.1. Діяти в інтересах Товариства добросовісно, розумно та не перевищувати своїх 

повноважень. 
12.7.2. Керуватися у своїй діяльності чинним законодавством України, цим Статутом, 

Положеннями та іншими внутрішніми нормативними документами Товариства. 
12.7.3. Виконувати рішення, прийняті Загальними зборами акціонерів та Наглядовою 

радою Товариства. 
12.7.4. Особисто брати участь у чергових та позачергових Загальних зборах 
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акціонерів, засіданнях Правління. 
12.7.5. Брати участь в засіданнях Наглядової ради на її вимогу. 
12.7.6. Дотримуватися встановлених у Товаристві правил та процедури щодо 

укладання угод, у вчиненні яких є заінтересованість. 
12.7.7. Дотримуватися встановлених у Товаристві правил, пов’язаних з режимом 

обігу, безпеки та збереження інформації з обмеженим доступом; не розголошувати 
конфіденційну інформацію, яка стала відомою у зв’язку з виконанням посадових обов’язків 
члена Правління, особам, які не мають доступу до такої інформації, а також використання її у 
своїх інтересах або в інтересах третіх осіб. 

12.7.8. Контролювати підготовку та своєчасне надання матеріалів до засідання 
Правління . 

12.7.9. Завчасно готуватися до засідання Правління, зокрема знайомитися з 
підготовленими до засідання матеріалами, збирати та аналізувати додаткову інформацію, у 
разі необхідності отримувати консультації фахівців. 

12.7.10. Очолювати відповідний напрямок роботи та спрямовувати діяльність 
відповідних структурних підрозділів Товариства відповідно до розподілу обов’язків між 
членами Правління Товариства. 

12.7.11. Своєчасно надавати Наглядовій раді, Ревізійній комісії, Правлінню повну і 
точну інформацію про діяльність та фінансовий стан Товариства. 

12.8. Члени Правління несуть цивільно-правову відповідальність перед 
Товариством за збитки, завдані Товариству їх неправомірними діями (бездіяльністю). Не 
несуть відповідальності члени Правління, які голосували проти рішення, що призвело до 
завдання збитків Товариству, або які не брали участі в голосуванні. 

12.9. Засідання Правління вважається правомочним, якщо в ньому беруть участь не 
менше 3/5  від загальної кількості членів Правління. 

12.10. Питання, що розглядаються на кожному засіданні Правління, заносяться до 
протоколу.  

12.10.1. Протокол засідання Правління має бути остаточно оформлений у строк не 
більше двох робочих днів від дня проведення засідання. 

12.10.2. Протокол засідання Правління підшивається до книги протоколів та 
зберігається протягом усього терміну повноважень Правління. 

12.11. Рішення Правління, прийняті в межах його компетенції, є обов’язковими для 
виконання усіма працівниками Товариства.  

12.11.1. У рішенні Правління обов’язково повинні бути вказані особи, відповідальні за 
виконання цих рішень. До таких осіб рішення Правління доводиться під підпис. 

12.11.2. Контроль за виконанням рішень Правління здійснює голова Правління та, за 
його дорученням, секретар Правління. 

12.12. Правління зобов’язане за підсумками року подати на затвердження Загальних 
зборів акціонерів звіт за підсумками діяльності за вказаний рік. 

12.12.1. Правління звітує перед Загальними зборами акціонерів та Наглядовою радою 
Товариства про: 
12.12.1.1. Виконання рішень Загальних зборів акціонерів та Наглядової ради Товариства. 
12.12.1.2. Фінансово-економічний стан Товариства, рівень прибутковості та 
конкурентоздатності. 
12.12.1.3. Стан та можливі способи погашення дебіторської та кредиторської 
заборгованості. 
 

13. РЕВІЗІЙНА КОМІСІЯ ТОВАРИСТВА 
13.1. Для проведення перевірки фінансово-господарської діяльності Твариства 

загальні збори можуть обирати ревізійну комісію. 
13.2. Ревізійна комісія Товариства діє на підставі цього Статуту, Положення про 

Ревізійну комісію Товариства (у разі обрання Ревізійної комісії та затвердження такого 
положення Загальними зборами акціонерів) та чинного законодавства України. 

13.3. У разі обрання Ревізійної комісії вона складається з трьох членів. 
13.3.1. Члени Ревізійної комісії обираються з числа фізичних осіб, які мають повну 

цивільну дієздатність терміном на три роки. 
13.3.2. З членами Ревізійної комісії Товариства укладаються цивільно-правові 
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договори. 
13.3.3. Повноваження члена Ревізійної комісії Товариства дійсні з моменту обрання 

особи в члени Ревізійної комісії Товариства за рішенням Загальних зборів акціонерів 
Товариства, якщо інше не встановлено у рішенні Загальних зборів акціонерів Товариства. 
Член Ревізійної комісії Товариства здійснює свої повноваження на підставі укладеного 
договору між Товариством та особою, обраною у члени Ревізійної комісії Товариства. 

13.3.4. Дія договору між Товариством та членом Ревізійної комісії Товариства 
припиняється у разі припинення повноважень відповідного члена Ревізійної комісії 
Товариства або у разі прийняття Загальними зборами акціонерів Товариства рішення про 
відкликання (в тому числі дострокового) членів Ревізійної комісії Товариства, якщо інше не 
встановлено рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства. 

13.3.5. У випадку закінчення строку повноважень членів Ревізійної комісії вони 
виконують свої обов’язки до обрання Загальними зборами акціонерів Товариства нового 
складу Ревізійної комісії. 

13.4. Член Ревізійної комісії Товариства не має права передавати свої повноваження 
іншому члену Ревізійної комісії Товариства або іншій особі. 

13.5. Одна й та сама особа може обиратися до складу Ревізійної комісії Товариства 
необмежену кількість разів. 

13.6. Не можуть бути членами Ревізійної комісії Товариства: 
- член Наглядової ради; 
- член Правління; 
- особа, яка не має повної цивільної дієздатності; 
- члени інших органів Товариства; 
- особи, які є учасниками або членами управління юридичної особи, яка є конкурентом 
Товариства. 

13.7. Обрання та відкликання членів Ревізійної комісії Товариства відноситься до 
виключної компетенції Загальних зборів акціонерів Товариства. 

13.8. Кандидатури для обрання в члени Ревізійної комісії Товариства висуваються 
акціонерами Товариства та/або їх повноважними представниками. Не заборонено 
самовисунення акціонера Товариства та/або його представника у кандидати в члени 
Ревізійної комісії Товариства. 

13.8.1. Пропозиції щодо кандидатур осіб на обрання до членів Ревізійної комісії 
мають бути подані письмово до Правління Товариства. 

13.8.2. В письмовому поданні щодо кандидатури особи для обрання в члени 
Ревізійної комісії Товариства обов’язково повинно бути зазначено: прізвище, ім’я, по батькові 
фізичної особи кандидата (кандидатів) в члени Ревізійної комісії Товариства, рік народження, 
інформація про освіту, місце реєстрації, місце роботи і посаду, інформація про судову 
заборону обіймати певні посади та/або займатись певними видами діяльності, а також 
інформація про непогашені судимості за корисливі і посадові злочини. Для кандидата – 
представника акціонера - юридичної особи зазначається також ідентифікаційний код та 
місцезнаходження такої юридичної особи, засоби зв’язку. 

13.9. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства на Загальних зборах акціонерів 
Товариства здійснюється шляхом кумулятивного голосування, відповідно до якого одночасно 
проводиться голосування з обрання по всіх кандидатах в члени Ревізійної комісії Товариства, 
при цьому кожний акціонер має право віддати належні йому голоси повністю за одного 
кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами. Під час проведення кумулятивного 
голосування загальна кількість голосів кожного акціонера помножується на загальну 
кількість членів Ревізійної комісії Товариства, що обираються. Підраховані у такий спосіб 
голоси складають загальну кумулятивну кількість голосів акціонера, якими він може 
розпоряджатися під час проведення кумулятивного голосування за обрання членів Ревізійної 
комісії Товариства. Кожна голосуюча акція під час проведення кумулятивного голосування 
надає право акціонерам Товариства та/або їх уповноваженим представникам розпоряджатися 
під час голосування кумулятивними голосами, що дорівнюють загальній кількості членів 
Ревізійної комісії Товариства, що обираються. 

13.9.1. Списки кандидатур осіб для обрання в члени Ревізійної комісії Товариства 
вносяться до бюлетенів на голосування, які видаються Реєстраційною комісією Товариства 
акціонерам та/або їх уповноваженим представникам під час реєстрації. При проведенні 
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кумулятивного голосування на Загальних зборах акціонерів Товариства з питання обрання 
членів Ревізійної комісії Товариства учасники зборів (акціонери та/або їх уповноважені 
представники) напроти прізвища кожного кандидата для обрання до Ревізійної комісії 
Товариства вказують (пишуть, ставлять) кількість голосів, яку вони віддають із своєї 
загальної кумулятивної кількості голосів за відповідного кандидата. Напроти прізвища 
кандидата, за якого голоси не віддаються, ставиться прочерк ( - ). Загальна кількість голосів, 
що віддані акціонером (його представником) за одного або кількох кандидатів, не може 
перевищувати загальної кумулятивної кількості голосів, розрахованої відповідно до положень 
пункту 13.9. цього Статуту Товариства. 

13.9.2. Обраними до складу Ревізійної комісії Товариства вважаються кандидати, за 
яких було віддано більшу кількість кумулятивних голосів акціонерів з загального кількісного 
складу Ревізійної комісії. При підрахунку кумулятивних голосів, відданих за кандидатів у 
члени Ревізійної комісії Товариства, мають значення та підлягають урахуванню тільки 
кумулятивні голоси, віддані за відповідного кандидата. 

13.10. За рішенням Загальних зборів акціонерів повноваження відповідного складу 
членів Ревізійної комісії Товариства можуть бути достроково припинені у будь-який час.  

13.11. Рішення про відкликання або дострокове припинення повноважень членів 
Ревізійної комісії Товариства може бути прийнято Загальними зборами акціонерів Товариства 
тільки у відношенні всіх членів Ревізійної комісії Товариства (відповідного складу). Рішення 
приймається простою більшістю голосів акціонерів присутніх на Загальних зборах акціонерів 
Товариства.  

13.11.1. Будь-який член Ревізійної комісії може в будь-який час достроково 
припинити свої повноваження з власної ініціативи, повідомивши письмово про таке рішення 
Ревізійну комісію, Правління та Наглядову раду Товариства не пізніше ніж за 14 днів до дати 
складання повноважень. 

13.11.2. Повноваження члена Ревізійної комісії припиняються у випадках: 
 припинення цивільно-правових відносин із акціонером, представником якого він був 
обраний до складу Ревізійної комісії Товариства, 
 фізичної неможливості виконання обов'язків, 
 визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, померлим, безвісно відсутнім,  
 набрання законної сили вироку чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що 
виключає виконання обов’язків члена Ревізійної комісії Товариства. 
 У вказаних випадках повноваження члена Ревізійної комісії припиняються без 
рішення Загальних зборів акціонерів з одночасним припиненням договору між Товариством 
та таким членом Ревізійної комісії Товариства. 

13.12. Голова та секретар Ревізійної комісії обираються на першому засіданні комісії з 
числа її членів на термін повноважень Ревізійної комісії. Голова, секретар Ревізійної комісії 
протягом терміну дії повноважень Ревізійної комісії можуть бути переобрані за рішенням 
Ревізійної комісії. 

13.13. Ревізійна комісія Товариства зобов’язана: 
13.13.1. Проводити планові і позапланові перевірки фінансово-господарської діяльності 
Товариства. 
13.13.2. Своєчасно складати висновки за результатами проведених перевірок та надавати їх 
Наглядовій раді, Правлінню та ініціатору проведення позапланової перевірки. 
13.13.3. Здійснювати контроль за усуненням виявлених підчас перевірок недоліків і 
порушень, а також за виконанням пропозицій Ревізійної комісії щодо їх усунення. 
13.13.4. Вимагати скликання позачергових Загальних зборів акціонерів у разі виникнення 
загрози суттєвим інтересам Товариства або виявлення зловживань, вчинених посадовими 
особами Товариства. 
13.13.5. Ревізійна комісія має право залучати до своєї роботи експертів. Витрати, пов’язані 
із залученням експертів, сплачуються за рахунок Товариства. 

13.14. Ревізійна комісія має право: 
13.14.1. Отримувати від посадових осіб Товариства необхідні інформацію та документи , 
необхідні для належного виконання обов’язків, покладених на Ревізійну комісію Товариства; 
13.14.2. Отримувати від посадових осіб та працівників Товариства усні та письмові 
пояснення пояснень з питань, що належать до повноважень Ревізійної комісії, під час 
проведення перевірок; 
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13.14.3. Оглядати приміщення, де зберігаються грошові кошти, матеріальні цінності та 
перевіряти їх фактичну наявність; 
13.14.4. Брати участь в засіданнях Правління Товариства з правом дорадчого голосу; 
13.14.5. Вносити пропозиції про усунення виявлених під час проведення перевірок 
порушень та недоліків у фінансово-господарській діяльності Товариства; 
13.14.6. Вимагати залучення до участі в перевірках посадових осіб та працівників апарату 
Товариства. 

13.15. Члени Ревізійної комісії зобов’язані: 
13.15.1. Брати участь у Загальних зборах акціонерів, перевірках та засіданнях Ревізійної 
комісії. 
13.15.2. Дотримуватися встановлених в Товаристві правил, пов’язаних з режимом обігу, 
безпеки та збереження інформації з обмеженим доступом; не розголошувати конфіденційну 
інформацію, яка стала їм відома у зв'язку з виконанням функцій члена Ревізійної комісії, 
особам, які не мають доступу до такої інформації, а також використовувати її у своїх 
інтересах чи інтересах третіх осіб. 
13.15.3. Своєчасно надавати Ревізійній комісії, Правлінню, Наглядовій раді та Загальним 
зборам акціонерів Товариства повну і точну інформацію про діяльність та фінансовий стан 
Товариства. 

13.16. Організаційними формами роботи Ревізійної комісії є планові та позапланові 
перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства та засідання, на яких вирішуються 
питання, пов’язані з проведенням перевірок та організацією роботи Ревізійної комісії. 

13.16.1. Планова перевірка проводиться Ревізійною комісією за підсумками 
фінансово-господарської діяльності Товариства за рік з метою надання Загальним зборам 
акціонерів висновків по річному звіту та балансу Товариства. 

13.16.2. Позапланові перевірки проводяться Ревізійною комісією: 
• з власної ініціативи; 
• за рішенням Загальних зборів акціонерів; 
• за рішенням Наглядової ради; 
• на вимогу акціонера (акціонерів), які володіють у сукупності понад 10 відсотків акцій 
Товариства. 

13.17. За підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства 
Ревізійна комісія складає висновок. 

13.17.1. Висновок Ревізійної комісії має містити інформацію про: 
• підтвердження достовірності та повноти даних фінансово-господарської діяльності 
Товариства за відповідний період; 
• інформація про факти порушення актів законодавства під час здійснення фінансово-
господарської діяльності, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку та 
звітності. 

13.17.2. Складений Ревізійною комісією висновок підписується всіма членами 
Ревізійної комісії, які брали участь у проведенні перевірки. 

13.17.3. Висновок Ревізійної комісії має бути переданий Наглядовій раді та 
Правлінню Товариства не пізніше наступного дня з дати його оформлення, але не пізніше ніж 
за 5 (п’ять) днів до дати проведення чергових Загальних зборів акціонерів Товариства. 

13.18. Засідання Ревізійної комісії проводиться за необхідністю, але не рідше одного 
разу на рік. 

13.19. Засідання Ревізійної комісії вважається правомочним, якщо в ньому беруть 
участь не менше 2/3 членів Ревізійної комісії. 

13.20. Рішення Ревізійної комісії вважається прийнятим, якщо за нього 
проголосувало 2/3 членів Ревізійної комісії. Рішення з усіх питань приймаються відкритим 
голосуванням. Під час голосування голова та члени Ревізійної комісії мають по одному 
голосу.  

13.21. Протоколи засідання Ревізійної комісії підписуються головою та секретарем. 
Протоколи засідання Ревізійної комісії підшиваються до книги протоколів та передаються 
секретарем Ревізійної комісії до архіву Товариства. Протоколи засідань Ревізійної комісії 
зберігаються протягом усього строку діяльності Товариства. 

13.22. Голова Ревізійної комісії доповідає про результати проведених Ревізійною 
комісією перевірок Наглядовій раді Товариства та Загальним зборам акціонерів, що 
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проводиться після проведення перевірки Ревізійною комісією. 
 Доповідь Ревізійної комісії Загальним зборам акціонерів та Наглядовій раді 
Товариства має містити: 
• інформацію про проведення нею перевірки та складені за її результатами висновки та 
необхідні до них пояснення; 
• пропозиції щодо усунення виявлених під час перевірки порушень та недоліків у фінансово-
господарській діяльності Товариства. 
• інформацію про достовірність річного балансу Товариства та необхідні пояснення до нього, 
а також рекомендації щодо затвердження його Загальними зборами акціонерів Товариства. 

13.23. Члени Ревізійної комісії несуть персональну відповідальність за 
достовірність, повноту та об’єктивність відомостей, які містяться у висновках та рішеннях 
комісії, а також в інших документах, що підготовлені нею. 
 

14. ГОСПОДАРСЬКА, ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНА ТА 
ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ ТОВАРИСТВА 

14.1. Товариство самостійно веде планування своєї діяльності та здійснює її у 
порядку, встановленому чинним законодавством України, відповідно до визначених 
напрямків та статутних цілей Товариства. 

14.2. Товариство самостійно організовує матеріально-технічне забезпечення своєї 
діяльності шляхом придбання ресурсів на ринку товарів та послуг. 

14.3. Товариство самостійно визначає ціни на власну продукцію, роботи, послуги. 
14.4. Товариство може експортувати та імпортувати продукцію, товари, роботи, 

послуги в порядку, встановленому чинним законодавством України і міжнародно-
правововими актами, здійснювати посередницьку діяльність на підставі договорів комісії, 
доручень, агентських та дилерських угод. 

14.5. Для здійснення зовнішньоекономічних операцій Товариство згідно чинного 
законодавства використовує власні кошти, кредити від своїх іноземних партнерів, іноземних 
банків та банків України, в т.ч. в іноземній валюті, інші види та форми фінансування, має 
право здійснювати всі види банківських, фінансових операцій з іноземною валютою, які не 
заборонені чинним законодавством України. 

14.6. Товариство може відкривати свої дочірні підприємства, представництва, 
виробничі підрозділи та філії, в т.ч. за межами України, а також може входити в асоціації та 
інші об'єднання підприємств, включаючи міжнародні, залучати до своєї діяльності на 
договірних засадах майно та кошти іноземних суб'єктів підприємництва, організовувати 
спільну діяльність з ними. 

14.7. Товариство в своїй зовнішньоекономічній діяльності здійснює: 
• закордонну торгівлю; 
• торгово-посередницьку діяльність та транспортні послуги як на території України, 

так і за її межами; 
• експорт-імпорт різних товарів народного вжитку, а також сировини для їх 

виробництва як на  території України так і за її межами; 
• операції по придбанню, продажу та обміну валюти (після отримання відповідного 

дозволу); 
• маркетингові операції;  
• бартерні операції; 
• участь у виставках, ярмарках, семінарах; 
• створення спільних підприємств з закордонними партнерами як за кордоном, так і 

на території України; 
• скерування своїх спеціалістів на стажування на тимчасову роботу по контракту в 

інофірми відповідно до чинного законодавства; 
• здійснювати iншi дії, користуватися всіма іншими згідно чинного законодавства 

України і міжнародних правових актів. 
14.8. Прибуток Товариства утворюється в результаті надходжень від господарської 

діяльності після покриття матеріальних та інших витрат та витрат на оплату праці. 
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15. ОБЛІК, ЗВІТНІСТЬ, АУДИТ 
15.1. Товариство самостійно організовує та здійснює облік результатів власної 

фінансово-господарської діяльності. 
15.2. Бухгалтерський та податковий облік і звітність ведуться Товариством 

відповідно до норм, встановлених чинним законодавством. 
15.3. Фінансовий рік Товариства співпадає з календарним роком. 
15.4. Товариство в особі посадових осіб та органів його управління несе 

передбачену чинним законодавством відповідальність за достовірність інформації, що 
міститься в матеріалах публічної звітності. 
 

16. КАДРИ, ОПЛАТА ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНІ ГАРАНТІЇ 
16.1. Товариство самостійно розробляє та затверджує штатний розпис, визначає 

фонд оплати праці та встановлює форми, системи та розміри оплати праці, а також інші види 
доходів працівників Товариства. 

16.2. Товариство має право залучати для роботи українських та іноземних 
спеціалістів. В необхідних випадках для виконання окремих видів робіт Товариство має 
право залучати фізичних осіб та/або виробничі колективи на основі цивільно-правових угод. 

16.3. Трудові доходи працівників Товариства визначаються його трудовим 
договором, що повинен відповідати вимогам законодавства України про працю. 

16.4. Мінімальний розмір оплати праці працівників Товариства не може бути 
меншим від мінімального розміру заробітної плати, встановленого чинним законодавством 
України. 

16.5. Особи, які працюють в Товаристві на умовах трудового договору, складають 
трудовий колектив Товариства. 

16.6. Трудовий колектив розглядає та затверджує проект колективного договору, 
що врегульовує відносини трудового колективу з Товариством в питаннях охорони праці, 
соціального розвитку, надання пільг тощо. Розбіжності, що виникають при укладанні та 
виконанні колективного договору, вирішуються в порядку, встановленому чинним 
законодавством України. 

16.7. Трудовий розпорядок, порядок надання і тривалість щорічних оплачуваних та 
додаткових відпусток визначаються чинним законодавством України. 
 

17. КОМЕРЦІЙНА ТАЄМНИЦЯ ТА КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ ІНФОРМАЦІЇ 
17.1. Комерційна таємниця Товариства - це відомості, пов’язані з виробництвом, 

технологічною інформацією, управлінням, фінансами чи іншими даними, які не є державною 
таємницею та розголошення яких може завдати шкоди інтересам Товариства. 

17.2. Склад та обсяг відомостей, що становлять комерційну таємницю є 
конфіденційними, порядок їх захисту визначаються Правлінням товариства. 

17.3. Голова Правління, члени Правління та інші посадові особи та персонал 
Товариства зобов'язані суворо дотримуватися правих збереження конфіденційної та іншої 
службової інформації, що отримана ними в процесі діяльності Товариства і приймати всі 
міри, щоб запобігти її розголошенню. 
 

18. ПРИПИНЕННЯ ТОВАРИСТВА ТА ВИДІЛ 
18.1. Товариство припиняється в результаті передання всього свого майна, прав та 

обов'язків іншим підприємницьким товариствам - правонаступникам (шляхом злиття, 
приєднання, поділу, перетворення) або в результаті ліквідації.  

18.2. Злиття, приєднання, поділ, виділ та перетворення Товариства здійснюються за 
рішенням Загальних зборів акціонерів, а у випадках, передбачених законом, - за рішенням 
суду або відповідних органів влади.  

18.3. У випадках, передбачених законом, Товариство для припинення шляхом злиття 
або приєднання одержує згоду відповідних державних органів на таке припинення.  

18.4. Товариство не може одночасно здійснювати злиття, приєднання, поділ, виділ 
та/або перетворення.  

18.5. У разі поділу акції Товариства конвертуються в акції товариств-
правонаступників та розміщуються серед їх акціонерів. 
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18.6. У разі злиття або приєднання акції Товариства конвертуються в акції 
товариства-правонаступника та розміщуються серед його акціонерів. 

18.7. У разі перетворення акції Товариства конвертуються в частки (паї) 
підприємницького товариства-правонаступника та розподіляються серед його учасників. 

18.8. У разі виділу акції Товариства конвертуються в акції Товариства і товариства, 
що виділилося, та розміщуються між акціонерами Товариства. 

18.9. Не підлягають конвертації акції Товариства у разі злиття, приєднання, поділу, 
виділу, перетворенні, якщо власниками Товариства є акціонери, які звернулися до Товариства 
з вимогою про обов'язковий викуп належних їм акцій та які мають таке право. 

18.10. Порядок конвертації акцій Товариства у разі припинення, в акції 
новоствореного (новостворених) товариства встановлюється законодавством України. 

18.11. Злиття, поділ або перетворення Товариства вважається завершеним з дати 
внесення до Єдиного державного реєстру запису про припинення Товариства та про 
реєстрацію підприємницького товариства-правонаступника (товариств-правонаступників). 

18.12. Приєднання Товариства до іншої юридичної особи вважається завершеним з 
дати внесення запису до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – 
підприємців та громадських формувань про припинення Товариства. 

18.13. Виділ Товариства вважається завершеним з дати внесення до Єдиного 
державного реєстру запису про створення нового акціонерного товариства, що виділилося. 

18.14. Наглядова рада кожної юридичної особи, що бере участь у злитті, приєднанні, 
поділі, виділі або перетворенні, розробляє умови договору про злиття (приєднання) або план 
поділу (виділу, перетворення), які повинні містити: 
- повне найменування та реквізити кожної юридичної особи, що бере участь у злитті, 
приєднанні, поділі, виділі або перетворенні; 
- порядок і коефіцієнти конвертації акцій та інших цінних паперів, а також суми можливих 
грошових виплат акціонерам; 
- відомості про права, які надаватимуться підприємницьким товариством-правонаступником 
власникам інших, крім акцій, цінних паперів Товариства, діяльність якого припиняється 
внаслідок злиття, приєднання, поділу, перетворення або з якого здійснюється виділ, та/або 
перелік заходів, які пропонується вжити стосовно таких цінних паперів; 
- інформацію щодо запропонованих осіб, які стануть посадовими особами Товариства у 
підприємницькому товаристві-правонаступнику після завершення злиття, приєднання, поділу, 
виділу або перетворення, та запропоновані до виплати таким особам винагороди чи 
компенсації; 
- порядок голосування на спільних загальних зборах акціонерів товариств, що беруть участь у 
злитті або приєднанні. 

18.15. Наглядова рада кожної юридичної особи, що бере участь у злитті, приєднанні, 
поділі, виділі або перетворенні, повинна підготувати для акціонерів пояснення до умов 
договору про злиття (приєднання) або плану поділу (виділу, перетворення). 

18.16. Пояснення повинне містити економічне обґрунтування доцільності злиття, 
приєднання, поділу, виділу або перетворення та обґрунтування порядку обчислення 
коефіцієнта конвертації акцій та інших цінних паперів Товариства. 

18.17. Матеріали, що надсилаються акціонерам Товариства у разі злиття (приєднання), 
поділу (виділу, перетворення), при підготовці Загальних зборів, на які виноситься питання 
про затвердження умов договору про злиття (приєднання), плану поділу (виділу, 
перетворення), передавального акта повинні включати: 

1) проект договору про злиття (приєднання), плану поділу (виділу, перетворення); 
2) пояснення до умов договору про злиття (приєднання) або плану поділу (виділу, 

перетворення); 
3) висновок незалежного експерта щодо умов злиття, приєднання, поділу або виділу у 

випадках, передбачених чинним законодавством; 
4) у разі злиття (приєднання) - річну фінансову звітність інших юридичних осіб, що 

беруть участь у злитті (приєднанні), за три останні роки. 
18.18. За поданням Наглядової ради Загальні збори акціонерівкожної юридичної 

особи, що бере участь у злитті, приєднанні, поділі, виділі або перетворенні, вирішують 
питання про припинення (злиття, приєднання, поділ, виділ або перетворення), а також про 
затвердження умов договору про злиття (приєднання) або плану поділу (виділу, 
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перетворення), передавального акта (у разі злиття, приєднання та перетворення) або 
розподільного балансу (у разі поділу та виділу). 

18.19. Істотні умови договору про злиття (приєднання), затверджені Загальними 
зборами акціонерів кожного із зазначених юридичних осіб, повинні бути ідентичними. 

18.20. Добровільна ліквідація Товариства здійснюється за рішенням Загальних зборів 
акціонерів.  

18.21. Рішення про ліквідацію Товариства, обрання ліквідаційної комісії (ліквідатора), 
затвердження порядку ліквідації, а також порядку розподілу між акціонерами майна, що 
залишилося після задоволення вимог кредиторів, вирішують Загальні збори акціонерів 
Товариства. 

18.22. З моменту обрання Ліквідаційної комісії (ліквідатора) до неї (нього) переходять 
повноваження Наглядової ради та Правління Товариства. Ліквідаційний баланс, складений 
Ліквідаційною комісією (ліквідатором), підлягає затвердженню Загальними зборами 
акціонерів. Виконання функцій з ліквідації (або інших випадків припинення Товариства) 
може бути покладено на орган управління Товариства. 

18.23. Ліквідація Товариства вважається завершеною, а Товариство таким, що 
припинилося, з дати внесення до Єдиного державного реєстру запису про проведення 
державної реєстрації припинення Товариства в результаті його ліквідації. 
 

19. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ 
19.1. Внесення змін та доповнень до статуту Товариства є виключною компетенцією 

Загальних зборів акціонерів Товариства. 
19.2. Рішення Загальних зборів акціонерів з питань внесення змін та/або доповнень 

до Статуту приймаються більш як у ¾ голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у 
Загальних зборах. 

19.3. Зміни та доповнення до статуту підлягають державній реєстрації у 
встановленому порядку. 

19.4. Зміни до Статуту набирають чинності для третіх осіб з дня їх державної 
реєстрації, для акціонерів Товариства – з дня прийняття рішення Загальними зборами 
акціонерів Товариства. 

19.5. У частині, не передбаченій даним Статутом, Товариство керується чинним 
законодавством України. 

19.6. Якщо одне з положень даного Статуту стає недійсним, це не зачіпає інші його 
положення. 
 
 
 

 
Голова Загальних зборів акціонерів                    ________________                      Багнюк І.В. 
 
 
Секретар Загальних зборів акціонерів                ________________                       Гула М.І.   
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