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1. ЗА Г А Л Ь Н І П О Л О Ж Е Н Н Я
1.1. Ц ей С татут є новою  редакцією  С татуту П риватного  акціонерного товариства 

«Будівельні м атеріали та  будівництво» , ідентиф ікаційний код 01235047. зареєстрованого 
виконавчим ком ітетом  Д ніпродзерж инської м іської ради 28 вересня 1994 року.

1.2. Д аний С татут визначає порядок створення, д іяльності та  припинення П риватного 
акціонерного товари ства  «Будівельні матеріали та  будівництво», розроблений відповідно до 
Ц ивільного кодексу У країни , Господарського кодексу У країни, Закону У країни «П ро акціонерні 
товариства» та  інш их законодавчих актів У країни.

В разі наявності протиріч між нормами цього С татуту та чинного законодавства України, 
перевага надається дію чим  нормам викладеним в правових актах У країни.

Якщ о в результаті змін в законодавстві окремі пункти цього С татуту вступаю ть в 
протиріччя із законодавством , ці пункти або їх  частина, втрачаю ть силу і до моменту внесення змін 
в С татут слід керуватись законодавством  України.

У всьом у інш ому, щ о не передбачено цим С татутом , необхідно керуватись нормами 
чинного законодавства.

1.3. П риватне акціонерне товариство «Будівельні матеріали та  будівництво» (далі - 
Товариство) створено в процесі приватизації ш ляхом перетворення держ авного підприємства 
виробничого о б ’єднання «Д ніпродзерж инськзалізобетон» у В ідкрите акціонерне товариство 
«Будівельні матеріали та  будівництво», відповідно до У казу П резидента У країни «Про 
корпоратизацію  держ авних  підприєм ств» від 15 червня 1993 року за  №  210 .

Згідно з ріш енням  акціонерів та в зв 'язку з необхідн істю  приведення діяльності у 
відповідність до Закону У країни «П ро акціонерні товариства» найменування В ідкрите акціонерне 
товариство «Будівельні м атеріали та  будівництво» зм інено на П ублічне акціонерне товариство 
«Будівельні м атеріали та будівництво».

Згідно з р іш енням  акціонерів про зміну типу Т овариства з публічного на приватне, 
найменування П ублічне акціонерне товариство «Будівельні м атеріали та  будівництво» зм інено на 
П риватне акц іонерне товариство  «Будівельні матеріали та будівництво».

Зм іна типу Т овариства з публічного на приватне не є його перетворенням .
1.4. П опередній  С татут П риватного акціонерного товариства «Будівельні матеріали та 

будівництво», що зареєстрований 10.05. 2017р., запис у Є дином у держ авном у реєстрі ю ридичних 
осіб, ф ізичних осіб -  п ідприєм ців та  гром адських ф орм увань №  12231050030000069, з моменту 
держ авної реєстрації цього С татуту вваж ати таким , що припинив свою  дію.

1.5. Н айм енування Товариства:
1.5.1. П овне найм енування українською  мовою  - П риватне акціонерне товариство 

«Будівельні матеріали та будівництво».
1.5.2. С корочене найменування українською  мовою  -  П рА Т  «Будівельні матеріали та 

будівництво».
1.5.3. П овне найменування російською  мовою  - Ч астное акционерное общ ество 

«С троительны е м атериалы  и строительство».
1.5.4 С корочене найменування російською  мовою  - ЧА О  «С троительны е материалы  и 

строительство».
1.5.5. П овне найм енування англійською  мовою  - P rivate Jo in t Stock C om pany «B uilding 

m aterials and construction».
1.5.6. С корчене найменування англійською  мовою  - PJSC «B uild ing m aterials and 

construction».
1.6. В своїй д іяльності Товариство керується законодавством  У країни, іншими 

нормативними актам и У країни , полож еннями цього С татуту, а також  внутріш нім и полож еннями, 
процедурами, реглам ентам и та  інш ими локальним и правовим и актам и Товариства, прийнятими 
відповідно до С татуту.

1.7. У  разі подальш их зм ін у законодавчих актах У країни цей С татут д іє в частині, що не 
суперечить їх  ім перативним  нормам.

1.8. П риватне акціонерне товариство «Будівельні м атеріали та  будівництво» є 
правонаступником  всіх майнових та  нем айнових прав і обов'язків П ублічного акціонерного 
товариства «Будівельні матеріали та  будівництво».

1.9. Т овариство має право займ атися будь-якою  господарською  діяльн істю  не забороненою  
дію чим  законодавством .

1.10. М ісцезнаходж ення Товариства: У країна, 51900, м. К а м 'я н с ь к е , Д ніпропетровська 
область, 2-й В олчанський провулок, 2;

1.11. Т овариство є сам остійним  господарю ю чим су б ’єктом  .



1.12. Т овариство утворене на невизначений терм ін  і д іє  без обмеж ення терміну діяльності.

2. Ю Р И Д И Ч Н И Й  С Т А Т У С  Т А  В ІД П О В ІД А Л Ь Н ІС Т Ь  Т О В А РИ С Т В А
2.1. Т овариство є ю ридичною  особою  з дати його держ авної реєстрації.
2.2. Т овариство  має сам остійний баланс, поточний та  інші рахунки, в том у числі валютні в 

установах банків, печатку та  ш тампи зі своїм найменуванням , ф ірм овий знак на печатці, інші 
реквізити, на які воно має виклю чне право.

2.3. М айно Т овариства ф орм ується з дж ерел, не заборонених чинним законодавством  
України.

2.4. Т овариство володіє, користується, розпорядж ається на власний розсуд належним йому 
на праві власності або переданим  у користування майном, має право укладати від свого імені будь- 
які, не заборонені законодавством , угоди, договори, контракти (в том у числі дарування), набувати 
майнових та нем айнових прав і нести о б о в ’язки, п ов’язані з його д іяльністю , бути позивачем, 
відповідачем , третьою  особою  в судах, а також  стороною  (учасником ) в м іж народних арбітраж них 
судах, судових інстанціях інш их країн та  республік.

2.5. Т овариство має право продавати, передавати безоплатно, обміню вати, здавати в оренду 
ю ридичним та  ф ізичним  особам  нерухоме майно, засоби виробництва та  інш і м атеріальні цінності, 
використовувати та  відчуж увати їх  іншим ш ляхом, якщ о це не суперечить чинному законодавству 
У країни га цьому С татуту.

2.6. Т овариство має право засновувати (створю вати) інш і ю ридичні особи (у т.ч. 
створю вати дочірні п ідприєм ства), створю вати (відкривати) ф ілії та  представництва, інші 
відокремлені та невідокрем лені підрозділи як на тери тор ії У країни, так і за її  межами (за 
кордоном). Т овариство має право набувати цінні папери, паї, частки у статутном у капіталі, 
корпоративні права інш их ю ридичних осіб.

2.7. Т овариство  має право випускати акції, облігац ії та  інші цінні папери. У мови випуску та 
порядок розм іщ ення акцій та  облігацій  визначаю ться у ріш енні про їх  випуск.

2.8. Т овариство несе відповідальність за своїми зо б о в ’язанням и всім, належ ним йому на 
праві власності майном. Товариство не відповідає за зо б о в ’язанням и держ ави, а держ ава не 
відповідає за зо б о в ’язанням и Товариства.

2.9. В тручання держ авних, гром адських органів у господарську та інш у діяльність 
Т овариства не допускається, крім випадків, прямо передбачених законодавством  У країни.

2.10. М айно і активи Товариства, його дочірн іх  п ідприєм ств, ф ілій і представництв, які є 
його власністю , а також  м айно передане їм у користування не підлягаю ть вилученню , 
націоналізації, кон ф іскац ії та  інш ом у прим усовом у відчуж еню  не інакш е як за ріш енням  суду або з 
підстав і в порядку, визначеном у законодавством  У країни.

2.11. Т о в ар и ств о  не відповідає за  зо б о в ’язанням и акціонерів. До Товариства та його 
органів не м ож уть застосовуватися будь-які санкції, що обм еж ую ть їх  права, у разі вчинення 
акціонерам и протиправних дій. А кціонери не відповідаю ть за зо б о в ’язанням и Т овариства і несуть 
ризик збитків, п о в ’язаних з д іяльн істю  Товариства, т ільки  в м еж ах належ них їм акцій. До 
акціонерів не м ож уть застосовуватися будь-які санкції, що обм еж ую ть їх  права, у разі вчинення 
протиправних дій  Товариством  або інш ими акціонерами. А кціонери, які не повністю  оплатили 
акції, відповідаю ть за зобов 'язанням и Товариства у меж ах неоплаченої частини вартості належ них 
їм акцій.

2.12. Д окум енти  зберігаю ться в Товаристві за його м ісцезнаходж енням . Д окум енти 
передбачені частиною  перш ою  статті 77 Закону У країни «П ро акц іонерні товариства» підлягаю ть 
зберіганню  протягом  всього терм іну діяльності Т овариства, за винятком докум ентів 
бухгалтерського обліку та  інш их, строки зберігання яких визначаю ться відповідно до 
законодавства. В ідповідальн ість за зберігання докум ентів Т овариства покладається на Голову 
правління та на Головного бухгалтера - щ одо докум ентів  бухгалтерського  обліку і ф інансової 
звітності.

2.13. Т овариство зобов 'язане розкривати інф орм ацію  відповідно до законів України. 
Товариство має власний веб -  сайт в мережі Інтернет, на яком у у порядку, встановленому 
Н аціональною  ком ісією  з цінних паперів та ф ондового ринку, розм іщ ується інформація, що 
підлягає оприлю дненню  відповідно до законодавства.

Товариство забезпечує кож ном у акціонеру доступ до докум ентів  у випадках та  порядку 
передбачених статгею  77 та  статтею  78 Закону У країни «П ро акціонерні товариства».
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А кціонери м ож уть отрим увати додаткову інф орм ацію  про д іяльн ість товариства за 
згодою  П равління Т овариства або у випадках і порядку, передбачених статутом  або ріш енням 
загальних зборів акц іонерного  товариства.

3. М Е Т А  ТА П РЕ Д М Е Т  Д ІЯ Л Ь Н О С Т І Т О В А Р И С Т В А
3.1. Т овариство створю ється з метою  здійснення п ідприєм ницької діяльності для 

одерж ання прибутку в інтересах акціонерів Т овариства, м аксим ізац ії добробуту акціонерів у 
вигляді зростання рин кової вартості акцій Товариства, а також  отрим ання акціонерам и дивідендів.

О сновною  метою  діяльності Товариства є одерж ання прибутку для наступного його 
розподілу м іж  акц іонерам и Т овариства ш ляхом систем атичного  здійснення виробничо- 
господарської, інвестиційної, ком ерційної та  інш ої п ідприєм ницької д іяльності, виробництво та 
реалізація товарів  народного спож ивання та  продукц ії виробничо-технічного призначення, 
організація та зд ійснення закупівлі і продажу товарів та  продукції, надання ю ридичних, 
торговельних та  інш их послуг, здійснення ф інансових та  торгівельних операцій, залучення 
іноземних інвестицій , розвиток зовніш ньоеконом ічних зв 'язк ів  У країни , формування товарного 
ринку, розвитку інф раструктури і реалізації на основі одерж аного прибутку соціальних та 
економ ічних інтересів акц іонерів Товариства, а також  зд ійснення інш ої, не забороненої чинним 
законодавством  У країни , д іяльності для отрим ання прибутку на вкладений капітал.

3.2. О сновним и напрям ками діяльності Т овариства є надання послуг у сфері виробництва 
бетону та  зал ізобетонн их конструкцій , надання майна товари ства  в оренду та інш их послуг.

3.3. П редм етом  діяльності Т овариства є:
3.3.1. В иготовлення виробів із бетону для будівництва. Н адання послуг промислового 

характеру. Збут виробленої продукц ії та  здійснення ком ерц ійної д іяльності ш ляхом утворення 
власної системи збутово-постачальних підрозділів.

3.3.2. Н адання послуг з усіх  видів оренди обладнання, м еханізм ів, приміщ ень.
3.3.3. Н адання автопослуг.
3.3.4. Н адання послуг з навантаж ення, кранові послуги.
3.3.5. О птова та  роздрібна торгівля будівельним и матеріалам и.
3.3.6. Здійснення будівельно-м онтаж них, ремонтних, пусконалагодж увальних, науково- 

технічних робіт.
3.3.7. В ентиляційні та  сантехнічні роботи.
3.3.8. Здійснення інж енірінгу та  надання послуг у будівництві.
3.3.9. В иконання проектних робіт та надання консультацій  по їх  виконанню .
3.3.10. Будівництво та  ремонт автом обільних доріг та  зал ізничних колій.
3.3.11. К ом плексний розвиток і виконання робіт, п о в ’язаних з підготовкою  до продажу 

продукції товариства на внутріш ньом у і зовніш ньом у ринках.
3.3.12. Розвиток ком ерц ійної д іяльності, спрям ованої на пош ирення номенклатури 

виготовленої продукц ії та  її  подальш ої реалізації.
3.3.13. Реклам а і м аркетинг (ком плексне вивчення ринку, організація систем и збуту 

продукції-).
3.3.14. Зд ійснення договірних відносин і прямих з в ’язків з держ авним и, громадськими, 

орендними, кооперативним и і другим и підприєм ствам и У країни  і зарубіж них країн, п ов’язаних з 
предметом д іяльності з оплатою , в том у числі у вільно конвертованій  валюті.

3.3.15. Зовніш ньоеконом ічна д іяльність, експортно-імпортні операції.
3.3.16. Т орговельна-закуп івельна та  посередницька д іяльн ість у сфері торгівлі 

непродовольчих товарів.
3.3.17. Здійснення операцій з металобрухтом  (збирання, переробка, реалізація та інше).
3.3.18. П остачальницько-збутова діяльність.
3.3.19. Т ранспортне-експедиційне обслуговування.
3.3.20. Інвестування власних та залучених Товариством  кош тів у проекти співробітництва з 

українським и та  інозем ним и ю ридичним и та  ф ізичними особами.
3.3.21. О перац ії з нерухомістю .
3.3.22. Н адання складських послуг, створення консигнаційних складів.
3.3.23. В иконання електричних вимірю вань, ф ізико-хім ічного контролю  якості сировини, 

продукції, експ луатац ії засобів ваговимірю вання.
3.3.24. О рганізація  робіт та перевірка знань з питань охорони праці, техніки безпеки. 

Впровадж ення безпечних м етодів праці в процесі виробничо-господарської д іяльності згідно з 
відповідним и норм ативно-правовим и актами.
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3.3.25. П роведення сам остійної атестації робочих місць за умовами праці, 
інструм ентальних зам ірів  викидів ш кідливих речовин в атм осф еру, аналізу води.

3.3.26. Здійснення будівельно-м онтаж них, рем онтних, пусконалагодж увальних, науково- 
технічних робіт.

3.3.27. Зд ійснення зовніш ньоеконом ічної д іяльності в ф орм ах експортно-імпортних 
операцій, л ізин гови х  угод  з правом відкриття інвалю тного рахунку, використання інвалю тної 
виручки, ком п енсаційн их та  бартерних угод як сам остійно, так  і через посередників, в ролі яких 
можуть виступати зовніш ньо-торгівельні о б ’єднання, орган ізац ії та  ф ірми, а також  дочірні 
підприємства, ф ілії та  представницькі фірми.

3.3.28. Здійснення будь-якої інш ої д іяльності, що не суперечить законодавству У країни та 
мети д іяльності Т овариства.

3.4. Т овариство зд ійсню є виробництво продукції, виконання робіт, надання послуг, 
зазначених у пункті 3.3 С татуту, за національну та  інозем ну валю ту відповідно до чинного 
законодавства У країни.

3.5. Д ля досягнення мети своєї д іяльності Т овариство  у порядку, передбаченом у 
законодавством  У країни, його установчим и і внутріш нім и докум ентам и, ріш енням органів 
управління, прийнятими в м еж ах їх  повноваж ень, має право:

- вступати в будь-які цивільно-правові в ідносини, зд ійсню вати не заборонені 
законодавством  У країни операц ії щ одо належ ного йому на праві власності майна;

- сам остій но планувати свою  діяльність, напрямки, ш ляхи її реалізації;
- сам остійно виріш увати питання ф інансового та  м атеріально-технічного забезпечення 

власної господарської діяльності, їх  формування і використання;
- купувати, одерж увати  безоплатно, надавати у заставу, оренду, передавати у платне або 

безоплатне користування, дарувати, обміню вати та  зд ійсню вати  будь-які інші операції щодо 
відчуж ення чи передачі у  користування належ ного йому на праві власності майна;

- бути учасн иком  ф інансово-кредитних відносин, у том у числі позикових і позичкових, 
розм іщ увати і отрим увати  депозити  в банках;

- укладати  угоди , зокрем а договори купівлі-продаж у, дарування, підряду, страхування, 
перевезення, зберігання, видавати довіреності (доручення);

- сам остійно визначати розмір оплати та  умови праці, внутріш ній  розпорядок, режим праці 
і відпочинку своїх  працівників;

- представляти і захищ ати як ем ітент інтереси акціонерів Товариства.

4. С Т А Т У Т Н И Й  К А П ІТ А Л  ТА А К Ц ІЇ Т О В А Р И С Т В А
4.1. С татутний кап італ Товариства становить 7 788 690 гривень.
4.2. С татутний кап італ Т овариства поділений на 5 192 460 простих іменних

акцій ном інальною  вартістю  1 гривна 50 коп. за 1 (одну) акцію . У сі акц ії Т овариства є іменними. 
А кції існую ть у бездокум ентарн ій  формі.

4.3. Т овариство здійснило розм іщ ення простих акцій. А кц ії розподілені між учасниками 
(акціонерам и) ю ридичним и та ф ізичними особами.

4.4. П рості акц ії Т овариства не підлягаю ть конвертації у привілейовані акц ії або інші цінні 
папери Товариства.

4.5. Т овариство не може встановлю вати обмеж ення щ одо кількості акцій або кількості 
голосів за акціям и, щ о належ ать одном у акціонеру.

4.6. Т овариство  мож е здійсню вати ем ісію  акцій т ільки  за ріш енням  Загальних зборів. 
Товариство вправі зд ійсню вати  розм іщ ення акцій та  інш их цінних паперів ш ляхом приватного 
розміщ ення. А кція Т овариства посвідчує корпоративні права акц іонера щ одо Товариства. 
Товариство не мож е придбавати власні акції, що розм іщ ую ться.

4.7. В Товаристві ф орм ується резервний капітал у розмірі 15 відсотків статутного капіталу 
Товариства. Резервний капітал ф ормується ш ляхом щ орічних відрахувань від чистого прибутку 
Т овариства або за рахунок нерозподіленого прибутку. Д о досягнення розм іру резервного капіталу 
розмір щ орічних в ідрахувань не м ож е бути менш им ніж  5 відсотків  суми чистого прибутку 
Товариства за рік.

4.8. Резервний капітал створю ється для покриття збитків Товариства, а також  для 
збільш ення статутного  капіталу, погаш ення заборгованості у разі л ікв ідац ії Товариства тощ о.

4.9. С татутний капітал Т овариства збільш ується ш ляхом підвищ ення ном інальної вартості 
акцій або розм іщ ення додаткових акцій існую чої ном інальної вартості у порядку, встановленому 
Н аціональною  ком ісією  з ц інних паперів та фондового ринку. Товариство має право збільш увати



статутний капітал після реєстрації звітів про результати розм іщ ення всіх попередніх випусків 
акцій.

4.10. Збільш ення статутного капіталу Т овариства із залученням  додаткових внесків 
здійсню ється ш ляхом  розм іщ ення додаткових акцій. Зб ільш ення статутного капіталу Товариства 
~ез з а і\ч е н н я  додаткових внесків здійсню ється ш ляхом п ідвищ ення ном інальної вартості акцій.

4 .1 1. Збільш ення статутного капіталу Т овариства у разі наявності викуплених Товариством  
акцій не допускається. Збільш ення статутного капіталу Т овариства для покриття збитків не допус
кається.

4.12. О б о в’язковою  ум овою  збільш ення статутного кап італу Товариством  є відповідність 
розміру статутного кап італу після його збільш ення вимогам , до м інім ального розміру статутного 
капіталу, встановленого на дату реєстрації зм ін до С татуту Т овариства.

4.13. С татутний капітал Т овариства зм енш ується в порядку, встановленом у Н аціональною  
комісією  з цінних паперів та  ф ондового ринку, ш ляхом зм енш ення ном інальної вартості акцій або 
шляхом анулю вання раніш е викуплених Т овариством  акцій та  зм енш ення їх загальної кількості.

4.14. П ісля прийняття ріш ення про зм енш ення статутного капіталу Товариства, П равління 
Товариства протягом  30 дн ів має письмово повідом ити кож ного кредитора, вимоги якого до 
Товариства не забезпечені заставою , гарантією  чи порукою , про таке ріш ення. У  разі, якщ о 
кредитор не звернувся протягом 30 днів після надходж ення йому повідомлення про прийняття 
ріш ення про зм енш ення статутного капіталу, до  Т овариства з письм овою  вимогою  про здійснення 
протягом 45 днів одного с таких  заходів на вибір Т овариства ( забезпечення виконання 
зобов'язань ш ляхом  укладення договору застави чи поруки, дострокового  припинення або 
виконання зобов 'язань перед  кредитором , якщ о інше не передбачено договором  м іж  Товариством  
та кредитором ), вваж ається, щ о він не вим агає від Т овариства вчинення додаткових дій щ одо 
зобов'язань перед ним.

4.15. Т овариство має право здійснити консолідацію  всіх розм іщ ених ним акцій, 
внаслідок чого дві або б ільш е акцій конвертую ться в одну нову акцію  того сам ого типу і класу. 
О бов'язковою  ум овою  кон солідації є обмін акцій старо ї н ом ін альн ої вартості на цілу кількість 
акцій нової н ом ін альн ої вартості для кож ного з акціонерів.

Т овариство м ає право здійснити дроблення всіх розм іщ ених ним акцій, внаслідок чого 
одна акція конвертується у дві або більш е акцій того сам ого типу і класу.

К онсолідація та  дроблення акцій не повинні призводити до зм іни розміру статутного 
капіталу Т овариства. У разі консолідації або дроблення акцій  до С татуту Товариства 
вносяться відповідні зм іни в частині ном інальної вартості та кількості розм іщ ених акцій. 
П орядок здійснення консолідації та  дроблення акцій Т овариства встановлю ється 
Н аціональною  ком ісією  з цінних паперів та  фондового ринку.

4.16. П ри додаткових  ем ісіях акцій - до моменту затвердж ення результатів розміщ ення 
акцій органом Т овариства, уповноваж еним  прийм ати таке ріш ення, розм іщ ені акц ії маю ть бути 
повністю  оплачені. А кціонери, які не повністю  оплатили акції, у випадках, визначених Статутом 
Товариства, в ідповідаю ть за зобов 'язанням и Т овариства у м еж ах неоплаченої частини вартості 
належ них їм акцій.

4.17. О плата акцій Т овариства мож е здійсню ватись грош овим и кош тами або за згодою  між 
товариством та  інвестором  майновими правами, нем айновим и правами, що маю ть грош ову 
вартість, цінним и паперам и (крім  боргових емісійних цінних паперів, ем ітентом  яких є набувач, та 
векселів), інш им майном.

4.18. Т овариство не може встановлю вати обмеж ення або заборону на оплату' цінних паперів 
грош овими кош тами.

4.19. Грош ова оц інка цінних паперів, майна, інш их речей або майнових чи інших 
відчуж уваних прав, щ о вносяться в оплату за акц ії Т овариства, здійсню ється в порядку 
визначеному чинним законодавством .

4.20. Інвестор не може здійсню вати оплату цінних паперів ш ляхом взяття на себе 
зобов'язань щ одо виконання для Товариства робіт або надання послуг.

4.21. П раво власності на акц ії виникає у акц іонера в порядку та  строки, що встановлені 
законодавством  про депозитарну систем у У країни.

4.22. А кц іонери Товариства м ож уть продавати чи інш им чином відчуж увати належ ні їм 
акції в порядку встановленом у законодавством . А кц іонери Т овариства не маю ть переваж ного 
права на придбання акцій цього товариства, які пропоную ться їх  власником  до продажу третій 
особі.

4.23. Т овариство має право за ріш енням Загальних зборів викупити в акціонерів акц ії за 
згодою  власників цих акцій. П орядок реалізації цього права визначається у Статуті Т овариства та
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ріш енні Загальних зборів. Р іш енням  Загальних зборів обов 'язково встановлю ю ться порядок 
викупу, що вклю чає м аксим альну кількість, тип та/або  клас акцій, що викуповую ться; строк 
викупу, ціна викупу (або порядок її визначення), д ії Т овариства щ одо викуплених акцій (їх 
анулю вання або продаж).

4 .23 .1 .С трок викупу вклю чає строк приймання письм ових пропозицій акціонерів про 
продаж  акцій та  строк сплати їх  вартості. С трок викупу акцій  не може перевищ увати одного 
року.

4.23.2. П исьм ова пропозиція акц іонера про продаж  акцій  Т овариству є безвідкличною .
4.23.3. Д оговір  м іж  Т овариством  та акц іонером  про викуп Товариством  належ них йому 

акцій укладається в письм овій  формі.
4.23.4. Т овариство  зобов 'язане придбавати акц ії у кож ного акціонера, який приймає 

пропозицію  про викуп акцій, за ціною , вказаною  в ріш енні Загальних зборів. П равочини щ одо 
переходу права власності на акц ії до Товариства, вчинені протягом  терміну, зазначеного в 
ріш енні Загальних зборів, за ціною , відмінною  від ціни, вказаної в таком у ріш енні, є нікчемними.

4.23.5. У разі якщ о Загальним и зборами прийнято ріш ення про пропорційний викуп 
акцій, Товариство надсилає кож ном у акціонеру письм ове повідом лення про кількість акцій, що 
викуповую ться, їх  ціну та строк викупу. П рийм ання пропозицій  акціонерів про продаж  
Товариству акцій  зд ійсню ється протягом не менш е ніж  30-денного строку від дати 
надіслання акціонерам  зазначеного повідомлення.

4.23.6. Загальні збори м ож уть прийняти ріш ення про викуп визначеної кількості акцій
певного типу в окрем и х акціонерів за їх  згодою . У таком у разі ріш ення має містити
прізвищ а (найм енування) акц іонерів, у яких викуповую ться акції, та  кількість акцій певного
типу, які викуповую ться у цих акціонерів.

4.23.7. В икуплені Товариством  акції не враховую ться у разі розподілу прибутку, п і д ч а с  
голосування та  для визначення кворуму Загальних зборів.

4.23.8. Т овариство повинно протягом року з дати закінчення встановленого строку 
викупу акцій продати викуплені Т овариством  акц ії або анулю вати їх. Р іш ення щ одо продажу 
або анулю вання викуплених акціонерним  товариством  акцій прийм ається Загальним и зборами.

4.2.3.9. Ц іна продаж у викуплених відповідно до статей 66 та  68 Закону У країни «Про
акціонерні товариства» , або інш им чином набутих Товариством  власних акцій не може бути
менш ою  за ринкову вартість, визначену відповідно до статті 8 цього Закону. Ринкова вартість 
акцій визначається станом  на останній робочий день, що передує дню  проведення загальних 
зборів, на яких прийнято ріш ення про продаж  викуплених Т овариством  власних акцій.

4.24. П равочини щ одо переходу права власності на викуплені Товариством акції, 
вчинені з поруш енням  вим ог цієї частини С татуту, є нікчемними.

4.25. К ож ний акц іонер  власник простих акцій Т овариства має право вимагати здійснення 
обов'язкового викупу Товариством  належ них йому простих акцій, якщ о він зареєструвався для 
участі у Загальних зборах  та  голосував проти прийняття Загальним и зборами ріш ення про злиття, 
приєднання, поділ, перетворення, виділ, зм іну типу Т овариства, надання згоди на вчинення 
Т овариством  значни х правочинів, надання згоди на вчинення Товариством  гіравочину, щ одо якого 
є заінтересованість, зм і ну розм іру статутного кап італу Т овариства, відмову від використання 
переваж ного права акц іонера на придбання акцій додатково ї ем ісії у  процесі їх  розміщ ення у 
відповідності до чинного законодавства.

4.26. П орядок реалізації акціонерам и права вимоги о б о в ’язкового викупу Товариством 
належ них їм акцій: ціна викупу акцій не може бути менш ою  ніж  їх ринкова вартість; Ціна викупу 
акцій визначається станом  на день, щ о передує дню  опублікування в установленом у порядку 
повідомлення про скликання Загальних зборів, на яких було прийнято ріш ення, яке стало 
підставою  для вим оги обов 'язкового викупу акцій; ринкова вартість акцій, затвердж ення ринкової 
вартості акцій визначається в порядку, встановленом у Законом  У країни «Про акціонерні 
товариства». Д оговір  між Товариством  та акціонером  про обов 'язковий викуп Товариством на
леж них йому акцій укладається в письмовій формі.

4.26.1. Т овариство протягом не більш  як п 'яти  робочих днів після прийняття Загальними 
зборами ріш ення, що стало підставою  для вимоги о б о в’язкового викупу акцій, у порядку, 
встановленом у С татутом  Т овариства, повідом ляє акціонерів, які маю ть право вимагати 
обов’язкового викупу акцій, про право вимоги о б ов’язкового викупу акцій із зазначенням: ціни 
викупу акцій, к ількості акц ій, викуп яких має право вим агати акціонер, загальної вартості у разі 
викупу акцій  товариством , строку здійснення Т овариством  укладення договору та оплати вартості 
акцій (у разі отрим ання вимоги акціонера про о б ов’язковий викуп акцій).
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4.26.2. П ротягом  ЗО днів після прийняття Загальним и зборами ріш ення, що стало підставою  
для вимоги обов 'язкового  викупу акцій, акціонер, який має нам ір реалізувати зазначене право, 
подає Товариству письм ову вимогу. У  вимозі акц іонера про обов 'язковий викуп акцій мають бути 
зазначені його прізвищ е (найм енування), м ісце прож ивання (м ісцезнаходж ення), кількість, тип 
та; або клас акцій, обов 'язкового  викупу яких він вимагає. Д о пи сьм ової вимоги акціонером  мають 
5 \т и  додані копії докум ентів, що підтвердж ую ть його право власності на акц ії Товариства станом 
на дату подання вимоги.

4.26.3. П ротягом  ЗО днів після отримання вимоги акц іонера про обов'язковий викуп акцій 
Товариство зд ійсню є сплату вартості акцій за ціною  викупу, зазначеною  в повідомленні про право 
вимоги обов 'язкового викупу акцій, що належ ать акціонеру.

4.26.4. О плата акцій зд ійсню ється у  грош овій формі, якщ о сторони в меж ах строків, уста
новлених у цій статті, не д ійш ли згоди щ одо інш ої ф орми оплати.

4.26.5. П ерелік  акц іонерів, які маю ть право вим агати право здійснення обов'язкового 
викупу належ них їм акцій відповідно п.4.25 С татуту складається на підставі переліку акціонерів, 
які зареєструвалися для участі в Загальних зборах, на яких було прийнято ріш ення, щ о стало 
підставою  для вимоги обов 'язкового викупу акцій.

4.26.6. Н аслідки невиконання зо б о в ’язань з викупу акцій виникаю ть відповідно до чинного 
законодавства.

4.27. Т овариство має право за ріш енням Загальних зборів викупити в акціонерів акції за 
згодою  власників цих акцій. П орядок реалізації цього права визначається у ріш енні Загальних 
зборів.

4.28. Загальні збори  не маю ть права приймати ріш ення про викуп акцій, якщо:
4.28.1. Н а дату  викупу акцій Товариство має зобов 'язання про обов'язковий викуп акцій 

відповідно до п.4.25 С татуту та ст.68 Закону У країни «П ро акціонерні товариства».
4.28.2. Т овариство  не є платоспром ож нім  або стане таким  внаслідок викупу акцій.
4.28.3. В ласний капітал Товариства є менш им, ніж  сума його статутного капіталу, 

резервного капіталу.
4.28.4. Т овариство  не має права приймати ріш ення, щ о передбачає викуп акцій 

Т овариства без їх  анулю вання, якщ о після викупу частка акцій Товариства, що перебуваю ть в
о ігу , стане м енш ою  ніж  80 відсотків статутного капіталу.

4.29. Т овариство  зд ійсню є розм іщ ення або продаж  кож ної акції, які воно викупило за 
_іною, не ниж че за її ринкову вартість, що затвердж ується Н аглядовою  радою , крім випадків: 
розміщ ення акцій під час злиття, приєднання, поділу, виділу; розм іщ ення акцій за участю  торговця 
ш нними паперам и, з яким  укладено договір. У таком у разі ц іна розм іщ ення акцій може бути

і і ж ч о ю  за їх  ринкову вартість на розмір винагороди цього торговця, що не може перевищ увати 
г ‘,о ринкової вартості таких акцій.

4.30. В икуплені Товариством  акц ії не враховую ться в разі розподілу прибутку, голосування 
а визначення кворум у Загальних зборів. Т овариство повинно протягом  року з моменту викупу

продати викуплені Товариством  акції, або анулю вати їх  в порядку, встановленом у Н аціональною  
комісією з ц інних паперів та  ф ондового ринку, відповідно до ріш ення Загальних зборів, яким було 
передбачено викуп Т овариством  власних акцій.

4.31. А кц ії Т овариства м ож уть купуватися та  продаватися на ф ондовій біржі. Товариство 
-.е має права прийм ати в заставу власні цінні папери. П равочини щ одо акцій вчиняю ться в 
письмовій формі.

4.32. О соба (особи, що д ію ть спільно), яка має намір придбати акції, що з урахуванням  
кількості акцій, які належ ать їй та її  аф ілійованим особам , за наслідками такого придбання 
становитимуть 10 і б ільш е відсотків голосую чих акцій Т овариства, зобов 'язана не пізніш е ніж 
за 30 днів до дати придбання відповідного пакета акц ій  подати Т овариству письмове 
повідомлення про свій нам ір та  оприлю днити його. О прилю днення повідом лення здійсню ється 
ш ляхом надання його Н аціональній  ком ісії з ц інних паперів та  ф ондового ринку та 
.публ ікуванн я в оф іційном у друкованом у органі.

4.33. У  повідом ленні зазначаю ться кількість, тип та/або  клас акцій Товариства, що 
належать особі (кож ній  з осіб, що д ію ть спільно) та кож ній з її  аф ілійованих осіб, а також  
кількість простих акцій товариства, які особа (особи, що д ію ть спільно) має намір придбати.

4.34. П олож ення п.4.32 С татуту не пош ирю ю ться на осіб, які вж е є власниками значного 
пакета акцій, з урахуванням  кількості акцій, що належ ать їм та  їх  аф ілійованим  особам.

4.35. Т овариство, значний пакет акцій якого придбавається, не має права вж ивати заходів 
з метою  переш кодж ання таком у придбанню .
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5. П Р А В А  Т А  О Б О В 'Я ЗК И  А К Ц ІО Н Е Р ІВ  Т О В А Р И С Т В А
5.1. О соби, які набули право власності на акц ії Т овариства, набуваю ть статусу акціонерів 

Товариства. А кц іонерам и Т овариства є ф ізичні та ю ридичні особи.
5.2. К ож ною  простою  акцією  Товариства акціонеру надається однакова сукупність прав, 

вклю чаю чи права на участь в управлінні Т овариством , отрим ання дивідендів, отримання у разі 
л іквідац ії Т овариства частини його майна або вартості, отрим ання інф орм ації про господарську 
д іяльність Т овариства та  інші права, передбачені актами закон одавства та  С татутом.

5.3. О дна проста акція Т овариства надає акц іонеру один голос для виріш ення кожного 
питання на Загальних зборах, крім  випадків проведення кум улятивного голосування. А кціонери -  
власники простих акцій  Т овариства мож уть мати і інші права передбачені актам и законодавства і 
Статутом Т овариства.

5.4. П ереваж не право акціонерів при додатковій  ем ісії акцій.
5.4.1. А кц іонер  -  власник простих акцій Т овариства має переваж не право придбавати 

розм іщ увані Т овариством  прості акції пропорційно частці належ них йому простих акцій у 
загальній кількості простих акцій. П ереваж не право о б ов’язково надається акціонеру - власнику 
простих акцій у процесі ем іс ії Т овариством  простих акцій (крім  випадку прийняття загальними 
зборами ріш ення про невикористання такого права) у порядку, встановленом у законодавством .

5.4.2. У  разі вклю чення до порядку денного Загальних зборів питання про невикористання 
переваж ного права акц іонерів на придбання акцій додатково ї ем іс ії у процесі їх ем ісії Н аглядова 
рада повинна представити на таких зборах письмовий звіт, щ о м істить пояснення причин 
невикористання зазначеного  права.

5.4.3. Не пізн іш е ніж  за ЗО днів до початку розм іщ ення акцій з наданням акціонерам  
переваж ного права товариство  повідом ляє кож ного акціонера, який має таке право, про 
мож ливість його реал ізац ії та розм іщ ує повідомлення про це на власном у веб-сайті та у 
загальнодоступній  інф орм аційній  базі даних Н аціональної ком ісії з ц інних паперів та фондового 
ринку або через особу, яка провадить д іяльність із оприлю днення регульованої інф орм ації від 
імені учасників ф ондового ринку.

5.4.4. А кц іонер, який має намір реалізувати своє переваж не право, подає акціонерном у 
Товариству в установлений строк письмову заяву про придбання акцій та перераховує на 
відповідний рахунок кош ти в сум і, яка дорівню є вартості цінних паперів, що ним придбаваю ться. 
У заяві акц іонера повинно бути зазначено його ім'я (найм енування), м ісце прож ивання 
(м ісцезнаходж ення), к ількість цінних паперів, що ним придбаваю ться. Заява та  перераховані 
кошти прийм аю ться Товариством  не пізніш е дня, що передує дню  початку розміщ ення цінних 
паперів. Т овариство видає акц іонеру письмове зобов'язання про продаж  відповідної кількості 
цінних паперів.

5.5. У  разі поруш ення Т овариством  порядку реалізац ії акц іонерам и переваж ного права 
Н аціональна комісія з ц інних паперів та  фондового ринку мож е прийняти ріш ення про визнання 
ем ісії недобросовісною  та  зупинення розміщ ення акцій цього випуску.

5.6. Захист прав акціонерів -  працівників Товариства.
5.6.1. П осадові особи органів Товариства та інші особи, які перебуваю ть з Товариством  у 

трудових відносинах, не маю ть права вимагати від акц іонера -  працівника Т овариства надання 
відомостей про те, як він голосував чи як має намір голосувати на Загальних зборах, або про 
відчуж ення акціонером  -  працівником  Т овариства своїх  акц ій  чи намір їх  відчуж ення, або 
вимагати передачі довіреності на участь у Загальних зборах.

5.6.2. У разі поруш ення вимог п. 5.6.1. С татуту посадова особа Товариства притягається до 
адм ін істративної і м айнової відповідальності, звільняється із займ аної посади, цивільно-правовий 
чи трудовий договір  (контракт) з нею розривається відповідно до Закону.

5.7. А кціонери зобов 'язані:
5.7.1. Д отрим уватися С татуту, інш их внутріш ніх докум ентів  Товариства.
5.7.2. В иконувати ріш ення Загальних зборів, інш их органів Товариства.
5.7.3. В иконувати сво ї зобов'язання перед Т овариством , у том у числі пов'язані з майновою

> ч асто .
5.7.4. О плачувати  акц ії у розмірі, в порядку та  засобам и , що передбачені Статутом Т о

вариства.
5.7.5. Не розголош увати  комерційну таєм ниц ю  та конф іденційну інформацію  про 

діяльність Товариства.
5.7.6. А кціонери мож уть також  мати інші обов'язки, встановлені чинним законодавством  

України.

9



6. П О Р Я Д О К  Р О ЗП О Д ІЛ У  П РИ Б У Т К У  І П О К РИ Т Т Я  ЗБ И Т К ІВ  Т О В А РИ С Т В А
6.1. П рибуток Т овариства утворю ється з надходж ень від господарської діяльності після 

покриття м атеріальних та  прирівняних до них витрат і витрат на оплату праці. З балансового 
прибутку сплачую ться податки та  інші о б ов’язкові платежі в ромірах, порядку та в термін, які

становлені законодавством  чи договорам и.
6.2. Чистий прибуток, одерж аний після зазначених розрахунків, залиш ається у повному 

розпорядж енні Т овариства, яке відповідно до С татуту на власний розсуд та  у своїх інтересах і
.тересах акціонерів визначає напрями його використання: розш ирення виробництва, виплата 

дивідендів (частка прибутку) та  інше.
6.3. П орядок розподілу  прибутку і покриття збитків  Т овариства визначається ріш енням 

Загальних зборів відповідно до чинного законодавства У країни та  С татуту Товариства.
6.4. За рахунок чистого прибутку звітного року , що залиш ається в розпорядж енні 

Товариства:
6.4.1. В иплачую ться дивіденди.
6.4.2. С творю ється та  поповню ється резервний капітал.
6.4.3. Н акопичується нерозподілений прибуток (покриваю ться збитки).
6.5. Н апрям и використання додаткових ф інансових ресурсів Товариства, отрим аних за 

рахунок накопичення нерозподіленого прибутку, затвердж ую ться Загальним и зборами акціонерів.
6.6. Д ивіденд  - частина чистого прибутку акц іонерного  товариства, що виплачується 

акціонеру з розрахунку на одну належ ну йому акцію  певного типу та/або  класу. За акціями одного 
типу та класу нараховується однаковий розмір дивідендів.

В иплата дивіден дів  власникам  акцій одного типу та  класу має відбуватися пропорційно до 
кількості належ них їм цінних паперів, а умови виплати дивідендів (зокрем а щ одо строків, способу 
та суми дивідендів) маю ть бути однакові для всіх власників акцій одного типу та  класу.

Т овариство виплачує дивіденди виклю чно грош овим и кош тами. Д ивіденди виплачую ться 
на акції, звіт  про результати розм іщ ення яких зареєстровано у встановленом у законодавством  
порядку.

6.7. В иплата дивідендів за простим и акціями зд ійсню ється з чистого прибутку звітного 
року та/або нерозподіленого прибутку в обсязі, встановленом у ріш енням  Загальних зборів Т овари
ства. у строк , що не перевищ ує ш ість місяців з дня прийняття Загальним и зборами ріш ення про 
виплату дивідендів.

6.8. Р іш ення про виплату дивідендів та  їх  розм ір за  простим и акціями приймається 
Загальними зборами Товариства.

6.9. Д ля кож ної виплати дивідендів Н аглядова рада Т овариства встановлю є дату складення 
ереліку осіб, які маю ть право на отримання дивідендів, порядок та  строк їх  виплати. Д ата

-кладення переліку осіб, які маю ть право на отрим ання дивіден дів  за простими акціями, 
зизначається ріш енням  Н аглядової ради, передбаченим перш им реченням  цієї частини, але не 
ганіш е ніж  через 10 робочих днів після дня прийняття такого  ріш ення Н аглядовою  радою, 
’ ивариство в порядку, встановленом у Н аціональною  ком ісією  з цінних паперів та фондового 
ринку, здійсню є виплату дивідендів через депозитарну систем у У країни або безпосередньо 
акціонерам. К онкретний спосіб виплати дивідендів визначається відповідним  ріш енням Загальних 

'  .'рів акціонерів.
6.10. Т овариство письм ово повідом ляє осіб, які маю ть право на отрим ання дивідендів, про 

лату , розм ір, порядок та  строк їх  виплати. П ротягом  10 днів з дати  прийняття ріш ення про виплату 
дивідендів.

У разі відчуж ення акціонером  належ них йому акцій після дати складення переліку осіб, які 
^.оть право на отрим ання дивідендів, але раніш е дати виплати дивідендів право на отримання 

д -ь:дендів залиш ається в особи, зазначеної у таком у переліку.
6.11. П ерелік  осіб, які маю ть право на отримання дивіден дів  складається в порядку, 

встановленого законодавством  про депозитарну систему У країни.
6.12. Т овариство  не має права приймати ріш ення про виплату дивідендів та здійсню вати 

ату дивідендів за простим и акціям и у разі, якщо:
6.12.1. Звіт про результати розміщ ення акцій не зареєстровано у встановленом у законо- 

с-вством  порядку.
6.12.2. В ласний капітал Товариства менш ий, ніж  сум а його статутного капіталу, резерв- 

с  капіталу.
6.12.3. Т овариство  не має права зд ійсню вати виплату дивідендів  за простими акціями у

. якщо Товариство має зобов'язання про обов 'язкови й  викуп акцій відповідно до ст.68 ЗУ «П ро 
гнерні товариства», тобто: акц іонер-власник простих акцій, який зареєструвався для участі у
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Загальних зборах  та  голосував проти прийняття Загальним и зборам и ріш ення про злиття, 
приєднання, поділ, перетворення, виділ, зм іну типу Т овариства, вчинення Товариством  значного 
правочину, зм іну  розм іру  статутного капіталу, відмову від використання переваж ного права 
акц іонера на придбання акцій додаткової ем ісії у процесі їх  розм іщ ення у відповідності до 
чинного законодавства.

7. О РГА Н И  У П Р А В Л ІН Н Я  Т О В А Р И С Т В А
7.1. О рганам и управління Товариства є:
7.1.1. Загальні збори Т овариства (надалі - «Загальні збори»),
7.1.2. Н аглядова рада Товариства.
7.1.3. В иконавчий орган -  П равління.
7.1.4. Ревізійна комісія.
7.2. Загальні збори  Т овариства.
7.2.1. Загальні збори  є вищим органом Т овариства
7.2.2. Т овариство  зоб ов 'язан е  щ ороку скликати Загальні збори (річні загальні збори). Річні
Загальні збори проводяться не пізніш е ЗО квітня наступного за звітним  року.
7.2.3. Усі інші Загальні збори, крім річних, вваж аю ться позачерговим и.
7.2.4. Загальні збори акціонерів проводяться за рахунок кош тів Товариства. У  разі, якщ о 

позачергові Загальні зборі проводяться з ін іціативи акц іонера (акц іонерів), цей акціонер 
(акціонери) оплачує витрати  на організацію , підготовку та  проведення таки х  Загальних зборів.

7 .2 .5 . У  Загальних зборах Товариства м ож уть брати участь  особи, вклю чені до переліку 
акціонерів, які маю ть право на таку участь, або їх  представники. Н а Загальних зборах за 
запрош енням  особи, яка скликає Загальні збори, також  м ож уть бути присутні представник 
незалежного аудитора (ауди торської ф ірми) Товариства та  посадові особи Т овариства незалежно 
від володіння ними акціями цього Товариства, представник органу, який відповідно до статуту 
представляє права та інтереси трудового  колективу.

7.2.6. П ерелік  акц іонерів, які маю ть право на участь у Загальних зборах, складається в 
порядку, встановленом у законодавством  про депозитарну систем у У країни.

7.2.7. В носити зм іни  до переліку акціонерів, які маю ть право на участь у  Загальних зборах, 
після його складення заборонено.

7.2.8. О бм еж ення права акц іонера на участь у  Загальних зборах  встановлю ється законом.
7.3. К ом п етен ція  Загальних зборів  Т овариства.
7.3.1. Загальні збори мож уть виріш увати будь-які питання діяльності Товариства, у тому 

числі ті, що належ ать до виклю чної ком петенції н аглядової ради. Н аглядова рада має право 
вклю чити до порядку денного  загальних зборів будь-яке питання, що віднесено до її виклю чної 
ком петенції законом або статутом , для його виріш ення загальним и зборами.

7.3.2. Д о виклю чної ком петенц ії Загальних зборів належить:
1) визначення основних напрямів діяльності Т овариства;
2) внесення зм ін до статуту Товариства;
3) прийняття ріш ення про анулю вання викуплених акцій;
4) прийняття ріш ення про зм іну типу Товариства;
5) прийняття ріш ення про розм іщ ення акцій;
6) прийняття ріш ення про розм іщ ення цінних паперів, які мож уть бути конвертовані в

акції;
7) прийняття ріш ення про збільш ення статутного капіталу Товариства;
8) прийняття р іш ення про зм енш ення статутного капіталу Товариства;
9) прийняття ріш ення про дроблення або консолідацію  акцій;
10) затвердж ення полож ень про Загальні збори, Н аглядову раду, П равління та Ревізійну 

комісію  Товариства, а також  внесення змін до них;
11) затвердж ення полож ення про винагороду членів наглядової ради акціонерного

товариства, вимоги до якого встановлю ю ться Н аціональною  ком ісією  з цінних паперів та
фондового ринку;

12) затвердж ення звіту про винагороду членів наглядової ради акціонерного товариства, 
вимоги до якого встановлю ю ться Н аціональною  комісією  з цінних паперів та  фондового ринку;

13) затвердж ення річного звіту Товариства;
14) розгляд  звіту наглядової ради та затвердж ення заходів за результатам и його розгляду;
15) розгляд висновків зовніш нього аудиту та  затвердж ення заходів за результатам и його 

розгляду;
16) розподіл прибутку і збитків Т овариства з урахуванням  вимог, передбачених законом;
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17) прийняття ріш ення про викуп Т овариством  розм іщ ених ним акцій, крім випадків 
о б ов’язкового викупу акцій , визначених ст.68 ЗУ «П ро акц іонерні товариства»;

18) п ри й н яітя  р іш ення про невикористання переваж ного права акціонерам и на придбання 
акцій додатково ї ем ісії у процесі їх  розміщ ення

19) затвердж ення розм іру річних дивідендів з урахуванням  вимог, передбачених законом;
20) прийняття ріш ень з питань порядку проведення Загальних зборів;
21 ) обрання членів Н аглядової ради, затвердж ення ум ов цивільно-правових або трудових 

договорів, що укладатим уться з ними, встановлення розм іру їх  винагороди, обрання особи, яка 
\п овн оваж ується  на підписання цивільно-правових договорів з членам и Н аглядової ради;

22) прийняття р іш ення про припинення повноваж ень членів Н аглядової ради за винятком 
випадків, встановлених законом;

23) обрання членів Ревізійної комісії, прийняття ріш ення про дострокове припинення їх 
повноваж ень;

24) затвердж ення звіту та  висновків Ревізійної ком ісії (ревізора);
25) обрання членів л ічи льної комісії, прийняття ріш ення про припинення їх  повноважень;
26) прийняття р іш ення про надання згоди на вчинення значного правочину або про 

попереднє надання згоди на вчинення такого правочину у випадках, передбачених статтею  70 
Закону У країни «П ро акціонерні товариства», та  про вчинення правочинів із заінтересованістю  у 
випадках, передбачених статтею  71 цього Закону

27) прийняття ріш ення про виділ та  припинення Т овариства, крім випадку, передбаченого 
частиною  четвертою  статті 84 Закону У країни «П ро акц іонерні товариства» , про ліквідацію  
Товариства, обрання л ікв ідац ійн о ї комісії, затвердж ення порядку та  строків ліквідації, порядку 
розподілу м іж  акц іонерам и м айна, шо залиш ається після задоволення вимог кредиторів, і 
затвердж ення л іквідац ійн ого  балансу;

28) прийняття ріш ення за наслідками розгляду звіту Н аглядово ї ради, звіту П равління, звіту 
Ревізійної комісії;

29) затвердж ення принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства;
30) обрання ком ісії з припинення Товариства;
31) виріш ення інш их питань, що належать до виклю чної ком петенц ії Загальних зборів 

згідно із С татутом  або полож енням  про Загальні збори Товариства.
7.3.3. П овноваж ення з виріш ення питань, що належ ать до виклю чної ком петенц ії Загальних 

зборів, не м ож уть бути передані інш им органам Товариства. Д о виклю чної ком петенції Загальних 
зборів законом  м ож е бути віднесено виріш ення й інш их питань.

7.3.4. До порядку денного річних Загальних зборів обов 'язково  вносяться питання, пе
редбачені підпунктами: 13) затвердж ення річного звіту Т овариства, 16) розподіл прибутку і
збитків Т овариства з урахуванням  вимог, передбачених законом , 28) прийняття ріш ення за 
наслідками розгляду звіту  Н аглядової ради, звіту П равління, звіту Р евізійн о ї ком ісії п.7.3.2. цього 
Статуту.

7.3.5. Н е р ідш е ніж  раз на три роки до порядку денного  Загальних зборів обов'язково 
вносяться такі питання: п ідпункт 21 п. 7.3.2. цього С татуту - обрання членів Н аглядової ради, 
затвердж ення ум ов цивільно-правових або трудових договорів , щ о укладатим уться з ними, 
встановлення розм іру  їх  винагороди, обрання особи, яка уповноваж ується на підписання цивільно- 
правових договорів з членам и Н аглядової ради, п ідпункт 22 п. 7.3.2. цього С татуту - прийняття 
ріш ення про припинення повноваж ень членів Н аглядової ради за винятком  випадків, встановлених 
законом У країни «П ро акціонерні товариства».

7.4. П орядок  скликання Загальних зборів  Т овариства
7.4.1. П орядок денний Загальних зборів попередньо затвердж ується Н аглядовою  радою , а в 

разі скликання позачергових Загальних зборів на вим огу акц іонерів - акціонерам и, які цього 
вимагаю ть.

7.4.2. П овідом лення про проведення Загальних зборів Т овариства та проект порядку 
денного надсилається кож ном у акціонеру, зазначеном у в переліку акціонерів, складеному в 
порядку, встановленом у законодавством  про депозитарну систем у У країни, на дату, визначену 
Наглядовою  радою , а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів у 
випадках, передбачених частиною  ш остою  статті 47 Закону «П ро акціонерні товариства» - 
акціонерами, які цього вим агаю ть. В становлена дата не мож е передувати дню  прийняття ріш ення 
про проведення Загальних зборів і не може бути встановленою  раніш е, ніж  за 60 днів до дати 
проведення Загальних зборів.

7.4.3. П овідом лення про проведення Загальних зборів та  проект порядку денного 
надсилається акц іонерам  персонально особою , яка скликає загальні збори, у спосіб, передбачений
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Н аглядовою  радою  товариства, у строк не пізніш е ніж  за ЗО днів до дати їх  проведення. 
П овідомлення розсилає особа, яка скликає Загальні збори, або особа, яка веде облік прав власності 
на акції товариства у разі скликання Загальних зборів акціонерам и.

7.4.4. Т овариство  додатково  не пізніш е ніж  за ЗО днів до дати проведення Загальних зборів 
розм іщ ує на власном у веб-сайті інформацію , передбачену частиною  третьою  статті 35 Закону 
У країни «П ро акц іонерні товариства».

7.4.5. Т овариство  не пізніш е ніж  за ЗО днів до дати проведення Загальних зборів Т овариства 
розм іщ ує повідом лення про проведення Загальних зборів у загальнодоступн ій  інформаційній базі 
даних Н аціональної ком ісії з ц інних паперів та  фондового ринку, або через особу, яка провадить 
д іяльність з оприлю днення регульованої інф орм ації від імені учасників ф ондового ринку.

7.4.6. П овідом лення про проведення Загальних зборів Т овариства має м істити такі дані:
1) повне найменування та  м ісцезнаходж ення Товариства;
2) дата, час та  м ісце (із зазначенням  номера кім нати, оф ісу або залу, куди маю ть 

прибути акціонери) проведення Загальних зборів;
3) час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах;
4)дата складення переліку акціонерів, які маю ть право на участь у Загальних зборах;
5) перелік  питань разом  з проектом  ріш ень (крім  кум улятивного голосування) щ одо 

кож ного з питань, вклю чених до проекту порядку денного;
6) адресу власного веб-сайту, на яком у розм іщ ена інформація з проектом  ріш ень щодо 

кожного з питань, вклю чених до проекту порядку денного, а також  інф ормацію , зазначену в 
частині четвертій статті 35 Закону У країни «П ро акціонерні товариства»;

7) порядок ознайом лення акціонерів з матеріалам и, з якими вони м ож уть ознайомитися 
під час підготовки до Загальних зборів;

8) про права, надані акціонерам  відповідно до вимог статей 36 та  38 Закону У країни «Про 
акціонерні товариства» , яким и вони м ож уть користуватися після отрим ання повідомлення про 
проведення загальних зборів, а також  строк, протягом якого такі права м ож уть використовуватися;

9) порядок участі та  голосування на загальних зборах за довірен істю .
7 .4 .7 .У  разі вклю чення до порядку денного питання про зм енш ення статутного капіталу 

повідомлення про проведення загальних зборів акц іонерного товариства також  має містити дані 
про мету зм енш ення статутного капіталу та  спосіб, у  який буде проведено таку процедуру.

7.4.8. Не пізн іш е ніж  за ЗО днів (для позачергових загальних зборів, що скликаю ться 
відповідно до частини п ’ято ї статті 47 Закону У країни «П ро акц іонерні товариства», - не пізніш е 
ніж за 15 дн ів) до  дати  проведення Загальних зборів Товариство має розм істити і до дня 
проведення Загальних зборів вклю чно забезпечувати наявність на власном у веб-сайті такої 
інформації:

1) повідом лення про проведення Загальних зборів;
2) інф орм ацію  про загальну кількість акцій та голосую чих акцій станом  на дату' складання 

переліку осіб, яким надсилається повідом лення про проведення Загальних зборів;
3) перелік докум ентів, щ о має надати акціонер (представник акціонера) для його участі у 

Загальних зборах;
4) проекти ріш ень з питань, вклю чених до порядку денного  Загальних зборів, підготовлені 

Н аглядовою  радою  або у разі, якщ о не запропоновано ухвалення ж одного ріш ення, коментар 
виконавчого органу управління Товариства щ одо кож ного питання, вклю ченого до порядку 
денного Загальних зборів.

7.4.9. П роекти ріш ень з питань, вклю чених до порядку ден н ого  загальних зборів, 
запропоновані акц іонерам и, які володію ть більш  як 5 відсоткам и акцій  товариства, мають 
розм іщ уватися на власном у веб-сайті Т овариства протягом  двох робочих днів після їх  отримання 
. овариством.

7.4.10. Не п ізн іш е 24 години останнього робочого дня, що передує дню  проведення 
Загатьних зборів, Т овариство  має розм істити на власному веб-сайті інф орм ацію  про загальну 
кількість акцій та  голосую чих акцій станом на дату складання переліку акціонерів, які маю ть право 
на у ч ас т ь  у  З а г а л ь н и х  зб о р а х .

7.4.11. П овідом лення про проведення Загальних зборів Товариства затвердж ується 
Н аглядовою  радою  Т овариства.

7.4.12. Загальні збори проводяться на території У країни, в м еж ах населеного пункту за 
м ісцезнаходж енням Т овариства.

7.4.13. П роект порядку денного Загальних зборів та  порядок денний Загальних зборів 
Товариства затвердж ую ться Н аглядовою  радою  Т овариства, а в разі скликання позачергових 
Загальних зборів на вим огу акціонерів, акціонерами, які цього вимагаю ть.
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7.4.14. К ож ний акціонер має право внести пропозиції щ одо питань, вклю чених до проекту 
порядку денного  Загальних зборів, а також  щ одо нових кандидатів до складу органів Товариства, 
кількість яких не мож е перевищ увати кількісного складу кож ного з органів.

7.4.15. П ропози ц ії вносяться не пізніш е ніж  за 20 днів до дати  проведення Загальних зборів, 
а щ одо кандидатів до складу органів Т овариства -  не пізніш е ніж  за  сім  дн ів  до дати проведення 
Загальних зборів. П ропози ц ії щ одо вклю чення нових питань до проекту порядку денного повинні 
містити відповідні проекти ріш ень з цих питань.

7.4.16. П ропози ц ії щ одо кандидатів у члени Н аглядової ради Т овариства маю ть м істити 
інформацію  про те, чи є запропонований кандидат представником  акц іонера (акціонерів), або про 
те, що кандидат пропонується на посаду члена Н аглядової ради. Інф орм ація, визначена у 
пропозиціях щ одо членів Н аглядової ради Товариства о б о в ’язково вклю чається до бю летеня для 
кумулятивного голосування напроти прізвищ а відповідного кандидата.

7.4.17. П ропози ц ії до  проекту порядку денного  подаю ться у письмовій формі із 
зазначенням  прізвищ а (найм енування) акціонера, який її вносить, кількості, типу, та/або класу 
належ них йому акцій, зм істу пропозиції до питання та/або  проекту ріш ення, а також  кількості, 
типу та/або класу акцій , щ о належ ать кандидату, який пропонується цим  акціонером  до складу 
органів Товариства.

7.4.18. П ропози ц ії акц іонерів (акціонера), які сукупно є власникам и 5 або більш е відсотків 
голосую чих акцій п ідлягаю ть о б о в’язковом у вклю ченню  до проекту порядку денного Загальних 
зборів. У таком у разі ріш ення Н аглядової ради про вклю чення питання до проекту порядку 
денного не вим агається, а пропозиція вваж ається вклю ченою  до проекту порядку денного, якщ о 
вона подана з дотрим ання вимог у пунктів 7.4.15., 7.4.16. та  7.4.17. цього статуту.

7.4.19. Н аглядова рада Товариства, а в разі скликання позачергових загальних зборів на 
вимогу акціонерів - акц іонери, які цього вимагаю ть, прийм аю ть ріш ення про вклю чення 
пропозицій (нови х питань порядку денного та/або  нових проектів ріш ень до питань порядку 
денного) до проекту порядку денного  та затвердж ую ть порядок ден ний  не пізніш е ніж за 15 днів 
до дати проведення Загальних зборів, а щ одо кандидатів до складу органів товариства - не 
пізніш е ніж за чотири дні до дати проведення Загальних зборів.

7.4.20. Р іш ення про відмову у  вклю ченні до порядку денного  Загальних зборів Товариства
пропозицій акціонерів (акц іонера), які сукупно є власникам и 5 або більш е відсотків голосую чих 
акцій може бути прийнято тільки у разі: (якщ о пропозиції подані з недотриманням  вимог у
пунктів 7.4.15., 7.4.16., 7.4.17. цього с т а т у т у .)

7.4.21. Р іш ення про відмову у вклю ченні до проекту порядку денного  загальних зборів 
Товариства пропозицій  акціонерів (акціонера), яким належ ать менш е 5 відсотків голосую чих акцій, 
може бути прийнято, у  разі неподання акціонерами ж одного проекту ріш ення із запропонованих 
ними питань порядку денного  та  з підстав, передбачених 7.4.15., 7.4 .16 та 7.4.17. цього Статуту

7.4.22. М отивоване ріш ення про відмову у вклю ченні п роп озиц ії до порядку денного 
Загальних зборів Т овариства, надсилається Н аглядовою  радою  акціонеру протягом 3-х днів з 
моменту його прийняття.

7.4.23. П орядок внесення зм ін до проекту порядку денного Загальних зборів 
встановлю ється законодавством . Зм іни до проекту порядку денного  Загальних зборів вносяться 
лиш е ш ляхом вклю чення нових питань та проектів ріш ень із запропонованих питань. Товариство 
не має права вносити зм іни до запропонованих акціонерам и питань або проектів рішень.

7.4.24. У  разі внесення змін до проекту порядку ден ного  загальних зборів Т овариство не 
пізніше ніж  за 10 днів до дати проведення Загальних зборів повідом ляє акціонерів про такі зм іни та 
направляє/вручає порядок денний , а також  проекти ріш ень, щ о додаю ться на підставі пропозицій 
акціонерів.

7.4.25. О скарж ення акціонером  ріш ення Т овариства про відмову у вклю ченні його 
пропозиції до порядку денного  до суду, не зупиняє проведення Загальних зборів.

7.4.26. В ід д ати  надіслання повідомлення про проведення Загальних зборів до дати 
проведення Загальних зборів Т овариство повинно надати акціонерам  мож ливість ознайомитися з 
документами, необхідним и для прийняття ріш ень з питань проекту порядку денного, за 
м ісцезнаходж енням  Т овариства у робочі дні, робочий час та  доступн ом у місці, а в день проведення 
Загальних зборів -  також  у місці їх  проведення.

7.4.27. Пі сля надіслання акціоне рам повідом лення про проведення Загальних зборів 
Товариство не м ає права вносити зм іни до докум ентів, наданих акціонерам  або з якими вони мали 
у ожливість ознайом итися, крім зм ін до зазначених докум ентів  у зв 'язку  із зм інам и до проект}

орядку денного чи у зв 'язку з виправленням  помилок. У  таком у разі зм іни вносяться не пізніш е
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ніж  за 10 дн ів до дати проведення Загальних зборів, а щ одо кандидатів до складу органів 
Товариства - не пізн іш е ніж  за чотири дні до дати проведення Загальних зборів.

7.4.28. Т овариство  до початку Загальних зборів у  встановленом у ним порядку зобов’язане 
надавати письм ові відповіді на письмові запитання акціонерів щ одо питань, вклю чених до проекту 
порядку денного Загальних зборів та порядку денного Загальних зборів до дати проведення 
Загальних зборів. Т овариство  мож е надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового 
змісту.

7.4.29. У разі якщ о проект порядку денного Загальних зборів передбачає голосування 
з питань злиття, приєднання, поділу, перетворення, виділу, зм іни типу Т овариства, надання згоди 
на вчинення товариством  значних правочинів, надання згоди на вчинення товариством  правочину, 
щ одо якого є заінтересованість , відмову від використання переваж ного права акц іонера на 
придбання акцій  додатково ї ем іс ії у  процесі їх  розм іщ ення, зм іни  розм іру  статутного капіталу, 
Товариство повинно надати акціонерам  мож ливість ознайом итися з проектом  договору 
про викуп Т овариством  акцій  відповідно до порядку реал ізац ії акц іонерам и права вимоги 
обов'язкового викупу Т овариством  належ них їм акцій.

7.4.30. Ринкова вартість акцій визначається станом на останній  робочий день, що передує 
дню  розм іщ ення в установленом у порядку повідом лення про скликання Загальних зборів, на яких 
було прийнято р іш ення, яке стало підставою  для вимоги обов 'язкового  викупу акцій.

7.4.31. Т овариство  протягом  не більш  як п ’яти робочих днів  після прийняття Загальними 
зборами ріш ення, щ о стало підставою  для вимоги обов’язкового викупу акцій , у  порядку, 
встановленому Н аглядовою  радою  товариства, повідом ляє акціонерів, які маю ть право вимагати 
о б ов’язкового викупу акцій , про право вимоги о б о в ’язкового викупу акцій  із зазначенням: ціни 
викупу акцій, кількості акцій, викуп яких має право вим агати акціонер, загальної вартості у разі 
викупу акцій товариством , строку здійснення Т овариством  укладення договору та оплати вартості 
акцій (у разі отрим ання вимоги акціонера про о б о в’язковий викуп акцій).

7.4.32. П ротягом  ЗО днів після отримання вимоги акц іонера про обов'язковий викуп акцій 
Товариство зд ійсню є оплату вартості акцій за ціною  викупу, зазначеною  в повідомленні про 
право вимоги обов 'язкового  викупу акцій, що належать акціонеру, а відповідний акціонер 
повинен вчинити усі дії, необхідні для набутгя Т овариством  права власності на акції, 
обов'язкового викупу яких він вимагає. У мови такого договору (крім  кількості і загальної 
вартості акцій) повинні бути єдиним и для всіх акціонерів.

7.5. П орядок  проведення Загальних зборів
7.5.1. П орядок проведення Загальних зборів встановлю ється цим Статутом  та  П олож енням 

про Загальні збори.
7.5.2. Г олова Н аглядово ї ради відкриває Загальні збори.
7.5.3. Голова та  секретар Загальних зборів призначаю ться Н аглядовою  радою . Голова на 

Загальних зборах керує роботою  Загальних зборів, оголош ує про відкриття Загальних зборів та 
заверш ення їх  роботи, контролю є дотримання реглам енту Загальних зборів, оголош ує питання 
порядку денного і надає слово учасникам  Загальних зборів, дає пояснення з питань, пов 'язаних  із 
проведенням  Загальних  зборів, ставить на голосування проекти ріш ень з питань порядку денного 
та оголош ує п ідсум ки голосування, спільно з секретарем  Загальних зборів підписує протокол 
Загальних зборів.

7.5.4. Загальні збори не мож уть розпочатися раніш е, ніж  зазначено у повідомленні про 
проведення Загальних зборів.

7.5.5. Реєстрація акц іонерів (їх представників) проводиться на підставі переліку 
акціонерів, які маю ть право на участь у Загальних зборах, складеного в порядку, 
передбаченом у законодавством  про депозитарну систем у У країни, із зазначенням  кількості 
голосів кож ного акціонера.

7.5.6. Реєстрацію  акціонерів (їх представників) проводить реєстраційна комісія, яка 
призначається Н аглядовою  радою , а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу 
акціонерів - акц іонерам и, які цього вимагаю ть.

7.5.7. П редставником  акціонера на Загальних зборах мож е бути ф ізична особа, або 
уповноваж ена особа ю ри ди чн ої особи. П осадові особи органів Т овариства та  їх  аф ілійовані особи 
не можуть бути представникам и інш их акціонерів Т овариства на Загальних зборах.

7.5.8. А кц іонер має право призначити свого представн ика постійно або на певний строк. 
А кціонер має право у будь-який момент зам інити свого представника, повідомивш и про це 
П равління. Д овіреність на право участі та  голосування на Загальних зборах, видана ф ізичною  
особою , посвідчується нотаріусом  або інш ими посадовим и особам и, які вчиняю ть нотаріальні дії, а 
також  мож е посвідчуватися депозитарною  установою  у встановленом у Н аціональною  комісією  з
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цінних паперів та ф ондового ринку порялкл. Дс-вірен ггь на при*; с г  п  ч..
Загальних зборах від імені ю ридичної особи видається ї ї  органом  . ■
\ повноваж еною  на це її  установчим и д о к \ ментами.

А кціонер має право надати довірен ість на право участі та голосування на Загальних зборах 
декільком  своїм представникам .

7.5.9. А кц іонер має право у  будь-який час відкликати чи зам інити  свого представника на 
Загальних зборах. Н адання довіреності на право участі та  голосування на З ага їьн и х  зборах не вик
лю чає право участі на цих Загальних зборах акціонера, який видав довірен ість, зам ість свого 
представника. П овідом лення акціонером  відповідного органу товариства про призначення, зам іну 
або відкликання свого представника може здійсню ватися за допом огою  засобів електронного 
зв ’язку відповідно до законодавства про електронний докум ентообіг.

7.5.10. П ерелік  акц іонерів, які зареєструвалися для участі у  Загальних зборах, 
підписує Голова реєстраційн ої комісії, який обирається простою  б ільш істю  голосів її членів 
до початку проведення реєстрації. А кціонер, який не зареєструвався, не має права брати участь у 
Загальних зборах.

7.5.11. Реєстраційн а комісія має право відм овити в реєстрації акціонеру (його 
представнику) лиш е у разі відсутності в акц іонера (його представника) докум ентів, які 
ідентифікую ть особу акц іонера (його представника), а у разі участі представника акціонера - 
також  докум ентів, що підтвердж ую ть повноваж ення представника на участь у Загальних 
зборах акціонерів Товариства. М отивоване ріш ення реєстрац ійн ої ком ісії про відмову в 
реєстрації акц іонера чи його представника для участі у Загальних зборах, підписане головою  
реєстраційної комісії, додається до протоколу Загальних зборів та  видається особі, якій 
відмовлено в реєстрації.

7.5.12. Д о закінчення строку, відведеного на реєстрацію  учасників  зборів, акціонер має 
право зам інити свого представника, повідом ивш и про це реєстраційну комісію  та  П равління 
Товариства, або взяти участь у Загальних зборах особисто.

7.5.13. А кціонери (акціонер), які на дату складення переліку акціонерів, які маю ть 
право на участь  у Загальних зборах Товариства, сукупно є власниками 10 і б ільш е 
відсотків голосую чих акцій, а також  Н аціональна комісія з ц інних паперів та ф ондового ринку 
мож уть призначати своїх  представників для нагляду за реєстрацією  акціонерів, проведенням 
Загальних зборів, голосуванням  та підбиттям  його підсум ків. П ро призначення таких 
представників Т овариство  повідом ляється письмово до початку реєстрації акціонерів.

7.5.14. П осадові особи Т овариства зобов'язані забезпечити вільний доступ представників 
акціонерів (акц іонера) та/або  Н аціональної ком ісії з ц інних паперів та  ф ондового ринку до нагляду 
за реєстрацією  акціонерів, проведенням  Загальних зборів, голосуванням  та  підбиттям його 
підсумків.

7.5.15. Н аявність кворум у Загальних зборів визначається реєстраційною  комісією  на м о
мент закінчення реєстрац ії акц іонерів для участі у Загальних зборах Товариства.

7.5.16. Загальні збори Товариства маю ть кворум  за ум ови реєстрації для участі у  них 
акціонерів, які сукупно є власникам и більш  як 50 відсотків голосую чих акцій.

7.6. П орядок  прийняття ріш ень Загальним и зборам и.
7.6 .1 .О дна голосую ча акція надає акціонеру один голос для виріш ення кож ного з питань, 

винесених на голосування на Загальних зборах, крім проведення кум улятивного голосування.
7.6.2. П раво голосу на Загальних зборах маю ть акціонери Т овариства, що володію ть 

акціями Т овариства на дату складення переліку акціонерів, які маю ть право на участь у Загальних 
зборах і які є власникам и голосую чих акцій. У разі, якщ о власник цінних паперів не уклав 
договір про обслуговування рахунка в цінних паперах від власного імені з обраною  емітентом 
депозитарною  устан овою  або не здійснив переказ прав на цінні папери на свій рахунок в пінних 
паперах, відкритий в іншій депозитарній  установі, то цінні напери такого  власника (які даю ть 
право на участь в органах  ем ітента) не враховую ться при визначенні кворум у та при голосуванні в 
органах ем ітента. А кціонер не може бути позбавлений права голосу, крім випадків, встановлених 
законом.

7.6.3. А кц іонер, який не зареєструвався для участі у Загальних зборах  , не має права брати 
участь у Загальних зборах та  голосувати на них.

7.6.4. Р іш ення Загальних зборів з питання, винесеного на голосування, приймається 
простою  б ільш істю  голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та  є 
власниками голосую чих акцій, у том у числі голосую чих з цього питання акцій, крім випадків, 
встановленим Законом  У країни «П ро акціонерні товариства ».



7.6.5. О брання членів Н аглядової ради і Ревізійної ком ісії Т овариства здійсню ється 
виклю чно в порядку кум улятивного голосування.

7.6.6. П ри обранні членів органу Т овариства кум улятивним  голосуванням , голосування 
проводиться щ одо всіх кандидатів одночасно. О браним и вваж аю ться ті кандидати, які набрали 
найбільш у кількість голосів акц іонерів порівняно з інш им и кандидатам и. Ч лени органу Товариства 
вваж аю ться обраним и, а орган Т овариства вваж ається сф орм ованим  виклю чно за умови обрання 
повного кількісного складу органу Т овариства ш ляхом кум улятивного голосування.

7.6.7. Р іш ення Загальних зборів з питань, передбачених підпунктам и 2- 8 та 27 п. 7.3.2. 
цього С татуту, прийм ається б ільш  як трьом а чвертями голосів акц іонерів, які зареєструвалися для 
участі у Загальних зборах та  є власникам и голосую чих з відповідного питання акцій.

7.6.8. Загальні збори не м ож уть приймати ріш ення з питань, не вклю чених до порядку 
денного, крім питань зм іни черговості розгляду питань порядку денного  та  оголош ення перерви у 
ході Загальних зборів до наступного дня.

7.6.9. Загальні збори під час їх проведення м ож уть зм іню вати  черговість розгляду питань 
порядку денного  за ум ови, що за ріш ення про зміну черговості розгляду питань порядку денного 
буде віддано не менш е трьох  чвертей голосів акц іонерів, які зареєструвалися для участі у 
Загальних зборах.

7.6.10. У  ході Загальних зборів може бути оголош ено перерву до наступного дня. Ріш ення 
про оголош ення перерви до наступного дня приймається простою  більш істю  голосів акціонерів, 
які зареєструвалися для участі в Загальних зборах та є власникам и акцій, голосую чих принаймні з 
одного питання, щ о розглядатим еться наступного дня. П овторна реєстрація акціонерів (їх 
представників) наступного дня не проводиться. К ількість голосів акц іонерів, які зареєструвалися 
для участі в Загальних зборах, визначається на підставі дан и х  реєстрац ії перш ого дня. Після 
перерви Загальні збори проводяться в том у сам ом у місці, щ о зазначене в повідомленні про 
проведення Загальних зборів. К ількість перерв у  ході проведення Загальних зборів не може 
перевищ увати трьох.

7.6.11. Н а Загальних зборах голосування проводиться з усіх  питань порядку денного, 
винесених на голосування.

7.6.12. Голосування з питань порядку денного Загальних зборів проводиться виклю чно з 
використанням  бю летенів для голосування, крім питань зм іни черговості розгляду питань порядку 
денного та оголош ення перерви у ході Загальних зборів до наступного дня.

Ф орм а і текст  бю летенів для голосування затвердж ую ться Н аглядовою  радою  не пізніш е 
ніж  за 10 днів до дати  проведення Загальних зборів, бю летень для кум улятивного голосування 
щ одо обрання кандидатів  до складу органів Т овариства затвердж ується не пізніш е ніж за 
чотири дні до дати проведення Загальних зборів. В разі скликання позачергових Загальних 
зборів на вимогу акціонерів, у випадку, коли Н аглядова рада не прийняла ріш ення про скликання 
позачергових Загальних зборів Т овариства і такі збори м ож уть бути скликані акціонерами, які 
цього вим агаю ть, - ф орм а і текст бю летеню  затвердж ується акц іонерам и. Бю летені для 
голосування засвідчую ться за ріш енням Загальних зборів Т овариства .

7.6.13. Бю летень для голосування визнається недійсним  у разі, якщ о він відрізняється від 
оф іційно виготовленого Товариством  зразка або на ньом у відсутній  підпис акціонера 
(представника), він складається з кількох аркуш ів, які не пронум еровані, акціонер (представник 
акціонера) не позначив у бю летені ж одного або позначив б ільш е одного варіанта голосування 
щ одо одного проекту ріш ення. Бю летень для кум улятивного голосування також  визнається 
недійсним у разі, якщ о акціонер (представник акціонера) зазначив у бю летені більш у кількість, 
голосів, ніж йому належ ить за таким  голосуванням .

У разі якщ о бю летень для голосування м істить кілька питань, винесених на голосування, 
визнання його недійсним  щ одо одного питання є п ідставою  для визнання недійсним щ одо іншнх 
питань.

''.6 .14 . Бю летені для голосування, визнані недійсними з підстав, передбачених пунктом 
” .6.'. 3. цього С татуту, не враховую ться під час підрахунку голосів.

~.6.15. При голосуванні з питань злиття, приєднання, поділу, перетворення, виділу, зміну 
типу Товариства: надання згоди на вчинення товариством  значни х правочинів, надання згоди на 
вчинення товариством  правочину. щ одо якого є заінтересованість , відмову від використання 
переваж ного права акціонера на придбання акцій додатково ї ем іс ії у  процесі їх  розміщ ення; зм іни 
р--: - ► статутного кап італу Т овариства, кум улятивного голосування з питань обрання членів 
орг^ -'ства. використання бю летенів є обов'язковим.



7.6.16. У  разі якщ о бю летень для голосування складається з кількох аркуш ів, сторінки 
бю летеня нум ерую ться. П ри цьому кож ен аркуш  підписується акц іонером  (представником  
акціонера).

7.6.17. О бм еж ення при визначенні кворуму загальних зборів та прав участі у голосуванні на 
Загальних зборах м ож уть встановлю ватися законом.

7.7. Л ічильна комісія
7.7.1. П ідрахун ок голосів на Загальних зборах, р о з’яснення щ одо порядку голосування, 

п ідрахунку голосів та  інш их питань, п ов’язаних із забезпеченням  проведення голосування на 
Загальних зборах, надає л ічи льна комісія, яка обирається Загальним и зборами акціонерів. 
П овноваж ення л ічи льн о ї ком ісії за договором  мож уть передаватися депозитарній  установі, яка 
надає акц іонерном у товариству  додаткові послуги, зокрем а щ одо виконання ф ункцій лічильної 
комісії. У м ови такого  договору затвердж ую ться Загальним и зборами акціонерів. К ількісний склад 
лічильної ком ісії не мож е бути менш им ніж  три особи. Д о складу л ічи льної ком ісії не можуть 
вклю чатися особи, які входять або є кандидатами до складу органів товариства.

7.7.2. Д о обрання л ічи льної ком ісії п ідрахунок голосів на Загальних зборах, роз’яснення 
щ одо порядку голосування, підрахунку голосів та  з інш их питань, п ов’язаних із забезпеченням  
проведення голосування на Загальних зборах, надає тим часова л ічи льна комісія, яка формується 
Н аглядовою  радою  Т овариства (в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу 
акціонерів, акц іонерам и, які цього вимагаю ть).

7.7.3. Н аглядова рада Т овариства (у разі скликання позачергових Загальних зборів на 
вимогу акціонерів, акц іонери, які цього вимагаю ть) зоб ов’язана визначити перш им питанням  
порядку денного  Загальних зборів Товариства питання про обрання л ічи льної комісії.

7.7.4. За п ідсум кам и кож ного голосування складається протокол, щ о підписується всіма 
членами л ічи льн ої ком ісії Т овариства, які брали участь у  п ідрахунку голосів. У разі передачі 
повноваж ень л ічи льн о ї ком ісії депозитарній  установі, з якою  укладений договір про надання 
послуг, зокрем а щ одо виконання ф ункцій  лічильної комісії, протокол про підсумки голосування 
підписує представник ц ієї деп озитарної установи.

7.7.5. У  протоколах  про підсумки голосування (крім  кум улятивного голосування) 
зазначаю ться дата  проведення голосування, питання, винесене на голосування, ріш ення і 
кількість голосів "за", "проти" і "утримався" щ одо кож ного проекту ріш ення з кож ного питання 
порядку денного, винесеного  на голосування, кількість голосів акц іонерів, які не брали участі у 
голосуванні, кількість голосів акціонерів за бю летенями, визнаним и недійсними.

7.7.6. У протоколі про підсумки кум улятивного голосування зазначаю ться дата проведення 
голосування, кількість голосів, отрим аних кож ним кандидатом  у члени органу Товариства, 
кількість голосів акц іонерів, які не брали участі у голосуванні, кількість голосів акціонерів за 
бю летеням и, визнаним и недійсним и.

7.7.7. Р іш ення Загальних зборів вваж ається прийнятим  з м ом енту складення протоколу про 
підсумки голосування.

7.7.8. П ідсум ки голосування оголош ую ться на Загальних зборах, під час яких 
проводилося голосування. П ісля закриття Загальних зборів п ідсум ки голосування доводяться до 
відома акціонерів протягом  10 робочих днів ш ляхом  розм іщ ення на власном у веб-сайті .

7.7.9. П ротоколи про підсумки голосування додаю ться до протоколу Загальних зборів.
7.7.10. П ісля складення протоколів про підсум ки голосування бю летені для голосування 

опечатую ться л ічильною  ком ісією  та  зберігаю ться у Т оваристві протягом  строку його діяльності, 
але не більш е чотирьох років.

7.8. П ротокол  Загальних зборів
7.8.1. П ротокол  Загальних зборів складається протягом  10 днів з моменту закриття 

Загальних зборів та  п ідписується головую чим і секретарем  Загальних зборів.
7.8.2. Д о протоколу Загальних зборів заносяться відомості, передбачені законодавством  та 

П олож енням про Загальні збори.
7 .8.3. П ротокол Загальних зборів, підписаний головою  та секретарем  Загальних зборів, 

підш ивається, скріплю ється печаткою  Т овариства та підписом  Голови П равління.
” .9. П озачергові Загальні збори
” 9.1. П озачергові Загальні збори скликаю ться Н аглядовою  радою:
1 і з власної ініціативи;
І  на вим огу П равління Товариства в разі поруш ення провадж ення про визнання 

Т ге-з г - гтва банкрутом  або необхідності вчинення значного правочину;
- 1 на вимогу Ревізійної ком ісії (ревізора);
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4) на вим огу акціонерів (акціонера), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і 
б ільш е відсотків голосую чих акцій Товариства;

5) в інш их випадках, передбачених законом  або С татутом  Товариства.
7.9.2. В им ога про скликання позачергових Загальних зборів подається в письмовій формі 

П равлінню  на адресу за м ісцезнаходж енням  Т овариства із зазначенням  органу або прізвищ  
(найм енувань) акц іонерів, які вимагаю ть скликання позачергових Загальних зборів, підстав для 
скликання та  порядку денного. У  разі скликання позачергових Загальних зборів з ініціативи 
акціонерів вим ога повинна також  м істити інф орм ацію  про кількість, тип і клас належ них 
акціонерам  акцій  та  бути підписаною  всіма акціонерам и, які її подаю ть. Я кщ о порядком денним 
позачергових Загальних зборів передбачено питання дострокового  припинення повноваж ень 
Голови П равління, одночасно о б ов’язково подається пропозиція щ одо кандидатури для обрання 
Голови П равління Т овариства або для призначення особи, яка тим часово  зд ійсню ватиме його 
повноваження.

7.9.3. Н аглядова рада приймає ріш ення про скликання позачергових Загальних зборів 
Т овариства або про відмову в таком у скликанні протягом  10 дн ів з моменту отримання вимоги 
про їх  скликання.

7.9.4. Р іш ення про відмову у скликанні позачергових Загальних зборів Т овариства може 
бути прийнято тільки у разі якщ о акціонери на дату подання вимоги не є власниками 10 і 
б ільш е відсотків голосую чих акцій Товариства та  неповноти даних, передбачених п.7.9.2 
Статуту.

7.9.5. Р іш ення Н аглядової ради про скликання позачергових Загальних зборів або 
м отивоване ріш ення про відмову у скликанні надається відповідном у органу управління 
Т овариства або акц іонерам , які вимагаю ть їх  скликання, не п ізн іш е ніж  за три  дні з моменту 
його прийняття.

7.9.6. Н аглядова рада не має права вносити зм іни до порядку денного  Загальних зборів, що 
міститься у вимозі про скликання позачергових Загальних зборів, крім  вклю чення до порядку 
денного нових питань або проектів ріш ень.

7.9.7. П озачергові Загальні збори, які скликаю ться Н аглядовою  радою , маю ть бути 
проведені протягом 45 днів з дати подання вимоги про їх  скликання.

7.9.8. Я кщ о цього вим агаю ть інтереси Товариства, Н аглядова рада при прийнятті ріш ення 
про скликання позачергових Загальних зборів може встановити, щ о повідом лення про скликання 
позачергових Загальних зборів зд ійсню ватиметься не п ізн іш е ніж  за 15 днів до дати їх  проведення 
в порядку, встановленом у статтею  35 Закону У країни «П ро акц іонерні товариства. У таком у разі 
Н аглядова рада затвердж ує порядок денний.

Н аглядова рада не може прийняти ріш ення, зазначене в абзац і перш ом у цього пункту, 
якщ о порядок ден ний  позачергових Загальних зборів вклю чає питання про обрання членів 
Н аглядової ради.

7.9.9. У  разі неприйняття Н аглядовою  радою  ріш ення про скликання позачергових 
Загальних зборів на вимогу акціонерів (акціонера), які на день подання вимоги сукупно є 
власниками 10 і б ільш е відсотків простих акцій Товариства, протягом  10 днів з моменту отримання 
тако ї вимоги або прийняття ріш ення про відмову у таком у скликанні позачергові загальні збори 
такого Т овариства м ож уть бути проведені акціонерам и (акц іонером ), які подавали таку вимогу 
відповідно до Закону, протягом  90 днів з дати надсилання таким и акціонерам и (акціонером) 
товариству вимоги про їх  скликання. Ріш ення Н аглядової ради про відмову у скликанні 
позачергових загальних  зборів акціонерів може бути оскарж ено акціонерам и до суду.

7.9.10. А кц іонери , які скликаю ть позачергові Загальні збори  Товариства, не пізніш е ніж за 
30 днів до дати  проведення позачергових Загальних зборів Т овариства розм іщ ую ть повідомлення 
про проведення позачергових Загальних зборів у загальнодоступн ій  інф ормаційній базі даних 
Н аціональної ком ісії з ц інних паперів та  фондового ринку про рин ок цінних паперів або через 
особу, яка провадить д іяльн ість з оприлю днення регульованої інф орм ації від імені учасників 
фондового ринку.

7.9.11. П овідом лення про проведення позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів 
повинне м істити дані, зазначені у п. 7.4.6. цього С татуту, а також  адресу, на яку акціонери можуть 
надсилати пропозиції до проекту порядку денного позачергових Загальних зборів.

7.9.12. П овідомлення про проведення позачергових Загальних зборів затвердж ується 
акціонерам и, які скликаю ть Загальні збори.

7.9.13. У  разі скликання Загальних зборів акц іонерам и повідом лення про це та інші 
матеріали розсилаю ться всім  акціонерам  Т овариства особою , яка зд ійсню є облік прав власності на
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акції товариства, що належ ать акціонерам , які скликаю ть Загальні збори, або Ц ентральним 
депозитарієм  цінних паперів.

7.9.14. У  разі, якщ о ріш ення Загальних зборів або порядок прийняття такого ріш ення 
поруш ую ть вимоги законодавства, С татуту чи П олож ення про Загальні збори Товариства, 
акціонер, права та охороню вані законом  інтереси якого поруш ені таким  ріш енням, може 
оскарж ити це ріш ення до суду.

7.10. Н агл ядова рада Т овариства
7.10.1. Н аглядова рада Товариства є колегіальним  органом , що здійсню є захист прав 

акціонерів товариства і в м еж ах ком петенції, визначеної статутом  та  цим Законом, здійсню є 
управління акц іонерним  товариством , а також  контролю є та  регулю є діяльність виконавчого 
органу.

7.10.2. П орядок роботи, виплати винагороди та  відповідальн ість членів Н аглядової ради 
визначаю ться Законом  «П ро акціонерні товариства», С татутом  Т овариства, П олож енням про 
Н аглядову раду Т овариства, а також  цивільно-правовим  договором , що укладається з членом 
Н аглядової ради. Т акий договір  від імені Товариства підписується Головою  П равління чи іншою 
уповноваж еною  Загальним и зборами особою  на ум овах, затвердж ен их ріш енням  Загальних 
зборів. У  разі укладення з членом  Н аглядової ради Т овариства цивільно-правового договору, 
такий договір  може бути оплатним  або безоплатним.

7.10.3. Член Н аглядової ради повинен виконувати свої обов 'язки особисто і не може 
передавати власні повноваж ення іншій особ. Членам  Н аглядової ради може виплачуватися 
винагорода за їхню  д іяльність. П орядок виплати винагороди членам Н аглядової ради 
встановлю ється П олож енням  про винагороду членів Н аглядово ї ради.

7.10.4. Д о ком п етен ц ії Н аглядової ради належ ить виріш ення питань, передбачених 
законодавством  і цим Статутом .

Д о виклю чної ком петенц ії Н аглядової ради належить:
1) затвердж ен ня внутріш ніх полож ень, якими регулю ється д іяльн ість Товариства, крім тих, 

що віднесені до виклю чної ком петенц ії Загальних зборів Законом  У країни «П ро акціонерні 
товариства» та  тих, щ о ріш енням  Н аглядової ради передані для затвердж ення виконавчому органу;

2) затвердж ення полож ення про винагороду членів виконавчого органу акціонерного 
товариства;

3) затвердж ення звіту  про винагороду членів виконавчого органу акціонерного товариства:
4) ф орм ування ти м часово ї л ічильної ком ісії у  разі скликання загальних зборів наглядовою

радою ;
5) затвердж ення ф орм и і тексту  бю летеня для голосування;
6) призначення і звільнення керівника п ідрозділу внутріш нього  аудиту (внутріш нього 

аудитора);
7) затвердж ення умов трудових договорів, що укладаю ться з працівниками підрозділу 

внутріш нього аудиту (з внутріш нім  аудитором ), встановлення розм іру їхньої винагороди, у тому 
числі заохочувальних та  ком пенсаційних виплат;

8) зд ійснення контролю  за своєчасністю  надання (опублікування) товариством  достовірної 
інф орм ації про його д іяльн ість  відповідно до законодавства, опублікування товариством  
інф орм ації про принципи (кодекс) корпоративного управління товариства;

9) розгляд звіту  виконавчого органу та затвердж ення заходів за результатам и його 
розгляду у разі в іднесення статутом  товариства питання про призначення та  звільнення голови та 
членів виконавчого органу до виклю чної ком петенц ії наглядової ради;

10) підготовка проекту порядку денного Загальних зборів, прийняття ріш ення про дату їх 
проведення та про вклю чення пропозицій до проекту порядку денного, крім скликання 
акціонерами позачергових Загальних зборів. Затвердж ення проекту порядка денного загальних 
зборів та  порядку ден ного  загальних зборів акц іонерного товариства;

11) прийняття ріш ення про проведення чергових або позачергових Загальних зборів 
відповідно до С татуту Т овариства, та  у випадках, встановлених Законом;

12) прийняття ріш ення про продаж  раніш е викуплених Т овариством  акцій;
13) прийняття ріш ення про розм іщ ення Т овариством  інш их цінних паперів, крім акцій;
14) прийняття ріш ення про викуп розм іщ ених Т овариством  інш их, крім акцій, цінних 

паперів;
15) затвердж ення ринкової вартості майна у випадках, передбачених законодавством;
16) обрання та  припинення повноваж ень Голови і членів виконавчого органу -  П равління.
17) затвердж ення ум ов контрактів, які укладатим уться з членам и П равління, встановлення 

розм іру їх  винагороди;
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18) прийняття ріш ення про відсторонення Голови або члена П равління від здійснення 
повноваж ень та  обрання особи, яка тим часово здійсню ватиме повноваж ення Голови П равління;

19) обрання та  припинення повноваж ень голови і членів інш их органів Товариства;
20) обрання реєстраційн ої комісії, за винятком  випадків, встановлених законодавством;
21) обрання аудитора (аудиторської ф ірми) Т овариства для проведення аудиторської 

сревірки за результатам и поточного та/або м инулого (м инулих) року (років) та  визначення умов 
зговору, щ о укладатим еться з таким  аудитором  (аудиторською  ф ірм ою ), встановлення розміру

оплати його (її) послуг.
22) затвердж ення реком ендацій  Загальним  зборам  за результатам и розгляду висновку

>: вніш нього незалеж ного аудитора (аудиторської ф ірми) товари ства  для прийняття ріш ення щ одо 
нього.

23) визначення дати  складення переліку осіб, які маю ть право на отримання дивідендів, 
п : рядку та строків виплати дивідендів у меж ах граничного строку, визначеного п.6.7 Статуту;

24) визначення дати складення переліку акціонерів, які маю ть бути повідомлені про
т зведення Загальних зборів, відповідно п. 7.4.2 С татуту та  ч .І ст.35 Закону «П ро акціонерні 
' зариства» та  маю ть право на участь у Загальних зборах відповідно п.7.2.5 С татуту та ст.34 

Закону «П ро акціонерні товариства».
25) виріш ення питань про участь Т овариства у пром ислово-ф інансових групах та  інш их 

“ 'єднаннях;
26) виріш ення питань про створення та/або участь в будь-яких ю ридичних особах, їх 

. рганізацію  та  л іквідацію ;
27) виріш ення питань про створення, реорганізацію  та/або ліквідац ію  структурних та/або 

хремлених підрозділів товариства;
28) виріш ення питань, віднесених законодавством  до ком петенц ії Н аглядової ради, в разі 

. і'ття. приєднання, поділу, виділу або перетворення Т овариства;
29) прийняття ріш ення про надання згоди на вчинення значного  правочину або про 

переднє надання згоди  на вчинення такого правочину у випадках, передбачених статтею  70
Злкону У країни «П ро акціонерні товариства», та про надання згоди на вчинення правочинів із 

а нтересованістю  у випадках, передбачених статтею  71 Закону У країни  «П ро акціонерні 
зариства»;

30) визначення йм овірності визнання Товариства неплатоспром ож ним  внаслідок прийняття 
на себе зобов 'язань або їх  виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу

►і .
31) прийняття ріш ення про обрання оціню вача майна Т овариства та  затвердж ення умов 

і  эру. що укладатим еться з ним, встановлення розм іру оплати його послуг;
2) прийняття ріш ення про обрання (зам іну) деп ози тарн ої установи, яка надає 

В * :*  ерному товариству  додаткові послуги, затвердж ення ум ов договору, що укладатим еться з 
р с  їстан овлен ня розм іру оплати її  послуг.

33) надсилання пропозиції акціонерам  про придбання належ них їм простих акцій особою  
-■■и. що д ію ть спільно), яка придбала контрольний пакет акц ій, відповідно п.4.32 цього 

г .  •• до ст.65 Закону «П ро акціонерні товариства».
- 1 обрання (призначення) головую чого та секретаря Загальних зборів.

'5  і надсилання оф ерти акціонерам  відповідно до статей 65,65-1 Закону «П ро акціонерні
* р кггва» ;

36) виріш ення інш их питань, щ о належ ать до виклю чної ком п етенц ії Н аглядової ради 
і  з статутом  Товариства.

П итання, щ о належ ать до виклю чної ком петенц ії Н аглядово ї ради, не м ож уть виріш уватися 
і нчн органам и Т овариства, крім Загальних зборів, за винятком  випадків, встановлених
к.'модавством.

".10.5. Д ля здійснення покладених на неї обов 'язк ів  та  ф ункцій  Н аглядова рада має право 
|г .ім \в а т и  інф орм ацію  та  докум енти , що стосую ться д іяльності Т овариства, вимагати звітів та 

-.н ен ь  від Голови та  членів П равління, інш их працівників Т овариства щ одо їхньої посадової 
пьн ості.

10.6. Ч лени Н аглядово ї ради Товариства обираю ться акціонерам и під час проведення 
альних зборів Т овариства на строк не більш ий ніж  три роки. К ількісний склад Н аглядової ради 

г .і-звлю ється С татутом  Т овариства у складі 3 осіб. Я кщ о у встановлений цим Законом строк 
"З-іьннми зборам и не прийняті ріш ення, передбачені пунктам и 17 та  18 частини друго ї статті 33 
і н> У країни «П ро акціонерні товариства», повноваж ення членів Н аглядової ради 
■пиняються. крім повноваж ень з підготовки, скликання і проведення Загальних зборів.



7.10.7. О соби, обрані членами Н аглядової ради, м ож уть переобиратися необмеж ену 
кількість разів. Ч лен Н аглядової ради не може бути одночасно членом  П равління та/або членом 
Ревізійної ком ісії Т овариства.

7.10.8. У  разі якщ о членом  Н аглядової ради Т овариства обираю ть особу, яка була головою  
або членом П равління цього Т овариства, така особа не має права протягом  трьох  років з моменту 
припинення її повноваж ень як голови або члена П равління вносити пропозиції щ одо кандидатур 
аудитора Т овариства та  не має права голосу під час голосування з питання обрання аудитора 
Товариства.

7.10.9. Ч леном  Н аглядової ради Т овариства може бути лиш е ф ізична особа. До складу 
Н аглядової ради обираю ться акціонери або особи, які представляю ть їхні інтереси (далі - 
представники акціонерів).

7.10.10. О брання членів Н аглядової ради зд ійсню ється ш ляхом кумулятивного 
голосування.

7.10.11. П ід  час обрання членів Н аглядової ради разом  з інф орм ацією  про кож ного 
кандидата (прізвищ е, ім ’я, по батькові (найм енування) акц іонера, розм ір пакета акцій, що йому 
належ ить) у члени Н аглядово ї ради в бю летені для кум улятивного голосування зазначається 
інформація про те, чи є такий  кандидат акціонером , представником  акціонера або групи акціонерів 
(із зазначенням  інф орм ації про цього акціонера або акціонерів).

7.10.12. П овноваж ення члена Н аглядової ради, обраного кум улятивним  голосуванням , за 
ріш енням Загальних зборів м ож уть бути припинені достроково лиш е за ум ови одночасного 
припинення повноваж ень усього  складу Н аглядової ради. У  таком у  разі ріш ення про припинення 
повноваж ень членів Н аглядової ради приймається Загальним и зборами акціонерів простою  
більш істю  голосів акц іонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками 
го л о с \ю ч и х  з відповідного питання акцій. П олож ення ц іє ї частини не застосовується до права 
акціонера (акц іонерів), представник якого (яких) обраний до складу Н аглядової ради, зам інити 
такого представника - члена Н аглядової ради. Член Н аглядової ради, обраний як представник 
акціонера або групи акц іонерів може бути зам інений таким  акціонером  або групою  акціонерів у 
будь-який час.

7.10.13. П овноваж ення члена Н аглядової ради дійсні з м ом енту його обрання Загальними 
зборами. У разі зам іни члена Н аглядової ради - представн ика акціонера повноваж ення 
відкликаного члена Н аглядово ї ради припиняю ться, а новий член Н аглядової ради набуває 
повноваж ень з м ом енту отрим ання Товариством  повідом лення від акц іонера (акціонерів), 
представником якого є відповідний член Н аглядової ради.

7.10.14. П овідом лення про зам іну члена Н аглядової ради - представника акціонера повинно 
містити інф орм ацію  про нового члена Н аглядової ради, який призначається на зам іну відкликаного 
(прізвищ е, ім ’я, по батькові (найм енування) акц іонера (акц іонерів), розм ір  пакета акцій, що йому 
належить або їм сукупно належ ить), та може бути надано Т овариству письмово, або на електрону 
ПОШ Т}'.

7.10.15. Т а к е  повідом лення розм іщ ується Т овариством  на власном у веб-сайті протягом 
одного робочого дня після його отрим ання Товариством .

7.10.16. А кціонер (акц іонери), представник якого (яких) обраний членом Н аглядової ради, 
може обмеж ити повноваж ення свого представника як члена Н аглядово ї ради

7.10.17. А кціонери та  член Н аглядової ради, який є їхн ім  представником , несуть солідарну 
відповідальність за відш кодування збитків, завданих акц іонерном у товариству таким  членом 
Н аглядової ради.

7.10.18. А кціонери Т овариства в порядку, передбаченом у частиною  другою  статті 78 
Закону У країни «П ро акціонерні товариства» , маю ть право на ознайом лення з повідомленнями, 
зазначеним и пунктах 7.10.13., 7.10.14. цього С татуту.

7.10.19. Я кщ о кількість членів Н аглядової ради, повноваж ення яких дійсні, становитиме 
половину або м енш е половини її обраного відповідно до вим ог закону Загальними зборами 
Т овариства кількісного складу, Н аглядова рада не може прийм ати  ріш ення, крім ріш ень з питань 
скликання Загальних зборів Т овариства для обрання реш ти членів Н аглядової ради, а в разі 
обрання членів Н аглядово ї ради Т овариства ш ляхом кум улятивного голосування - для обрання 
всього складу Н аглядової ради, а саме питань, зазначених у п ідпунктах 2, 3, 12 та 15 частини 
д ругої статті 52 Закону У країни «П ро акціонерні товариства».

7.10.20. Ч лен Н аглядової ради здійсню є свої повноваж ення, дотримую чись умов 
цивільно-правового договору з Товариством  та відповідно до С татуту Т овариства, а представник 
акціонера - члена Н аглядової ради Т овариства здійсню є свої повноваж ення відповідно до вказівок 
акціонера, інтереси якого він представляє у Н аглядовій раді.
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7.10.21. Дія договору  з членом Н аглядової ради припиняється у разі припинення його 
повноваж ень.

7.10.22. Голова Н аглядової ради обирається членам и Н аглядово ї ради з їх  числа простою  
більш істю  голосів від кількісного складу Н аглядової ради. Н аглядова рада має право в будь-який 
час переобрати голову Н аглядової ради. Головою  Н аглядової ради Т овариства не може бути 
обрано члена Н аглядової ради, який протягом попереднього року був Головою  П равління 
Товариства.

1 _5. Голова Н аглядово ї ради організовує її роботу, скликає засідання Н аглядової ради
та головує на них, відкриває Загальні збори, організовує обрання голови та  секретаря Загальних 
зС г^'в. зл йснює інші повноваж ення, передбачені С татутом  та  П олож енням  про Н аглядову раду. У 
разі не’-1 ж ливості виконання головою  Н аглядової ради своїх  повноваж ень його повноваження 
з д і й с н и : . лин із членів Н аглядової ради за її ріш енням.

24. Засідання Н аглядової ради скликаю ться за ініц іативою  голови Н аглядової ради або 
члена Н аглядово ї ради. Засідання Н аглядової ради також  скликаю ться на вимогу

.:  комісії, П равління чи інш их осіб, які беруть участь у засіданні Н аглядової ради.
.25. Н а вимогу Н аглядової ради в її  засіданні або в розгляді окрем их питань порядку 

засідання беруть участь члени П равління та інші визначені нею  особи в порядку, 
Е.-.еному П олож енням  про Н аглядову раду. У  засіданні Н аглядової ради на її  запрош ення 

гівом  дорадчого  голосу можуть брати участь представники проф кому, який підписав
■ ■ вний договір  від імені трудового колективу.

’ 10.26. Засідання Н аглядової ради проводяться в м іру необхідності, але не рідш е одного 
_ три м ісяці. Засідання Н аглядової ради є правом очним , якщ о в ньому бере участь більш е 
:ни її складу.

’’.10.27. У  разі дострокового  припинення повноваж ень одного чи кількох членів Н аглядової 
до обрання всього складу Н аглядової ради засідання Н аглядово ї ради є правомочними для

■ р .іієння питань в ідповідно до її  ком петенції за ум ови, що кількість членів Н аглядової ради,
оваження яких є чинними, становить більш е половини ї ї  складу.

7.10.28. Р іш ення Н аглядової ради приймається простою  б ільш істю  голосів членів Наг- 
дової ради, які беруть участь у засіданні та  маю ть право голосу.

7.10.29. Н а засіданні Н аглядової ради кож ний член Н аглядово ї ради має один голос. У  разі 
•чвного розподілу голосів членів Н аглядової ради під час прийняття ріш ень, право виріш ального 
голосу належ ить Голові Н аглядової ради .

7.10.30. В им оги до оф орм лення протоколу засідання Н аглядової ради визначені у 
П оложенні про Н аглядову раду. П ротокол засідання Н аглядової ради оф орм лю ється протягом 
п'яти днів після проведення засідання. П ротокол засідання Н аглядової ради підписує головую чий 
на засіданні.

7.10.31. П ро порядок денний, дату, час та м ісце проведення засідання Н аглядової ради її 
члени повідом ляю ться секретарем  Н аглядової ради. С екретар організовує ведення протоколів 
засідань Н аглядової ради .

7.10.32. Загальні збори можуть прийняти ріш ення про дострокове припинення повноваж ень 
членів Н аглядової ради та  одночасне обрання нових членів.

7.10.33. Без ріш ення Загальних зборів повноваж ення члена Н аглядової ради припиняю ться:
1) за його баж анням  за  умови письм ового повідомлення про це Т овариства за два тижні:
2) в разі нем ож ливості виконання обов'язків члена Н аглядової ради за станом здоров'я;
3) в разі набрання законної сили вироком чи ріш енням суду, яким його засудж ено до 

покарання, що виклю чає м ож ливість виконання обов'язків члена Н аглядової ради;
4) в разі см ерті, визнання його недієздатним , обм еж ено дієздатним , безвісно відсутнім , 

померлим.
5) у разі отрим ання акціонерним  товариством  письм ового повідом лення про заміну члена 

Н аглядової ради, який є представником  акціонера.
6)У  разі якщ о незалеж ний член Н аглядової ради протягом  строку своїх повноваж ень 

перестає відповідати вимогам , визначеним пунктом  10-1 статті 2 Закону У країни «Про акціонерні 
товариства», він повинен скласти свої повноваж ення достроково ш ляхом  подання відповідного 
письмового повідом лення Товариству

7.10.34. З припиненням  повноваж ень члена Н аглядової ради одночасно припиняється дія 
договору, укладеного з ним.

7.11. В иконавчим  органом  Т овариства —  є П равління.
7.11.1. П равління є колегіальним виконавчим органом  Т овариства, який здійсню є 

керівництво його поточною  діяльністю . П равління д іє від імені Т овариства у  межах, встановлених
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С татутом  Т овариства, П олож енням  Про П равління та законодавством  У країни. До компетенції 
П равління належ ить виріш ення всіх питань, пов'язаних з керівництвом  поточною  діяльністю  
Товариства,окрім  питань, що належ ать до виклю чної ком петенц ії Загальних зборів та Н аглядової 
ради.

П равління, крім інш ого, вправі вчиняти сам остійно (без будь-яких погодж ень):
- укладення договору депозиту (банківського вкладу) незалеж но від суми депозиту 

(вкладу);
- щ одо купівлі (придбання), продаж у (відчуж ення), м іни, дарування Товариством  

транспортних засобів незалеж но від їхньої вартості;
- надання згоди на списання майна Товариства.
7.11.2. П равління підзвітне Загальним зборам і Н аглядовій раді, організовує виконання їх 

рішень. П равління д іє від імені Товариства у межах, встановлених С татутом  Товариства і 
законодавством .

7.11.3. Ч леном  П равління Товариства мож е бути будь-яка ф ізична особа, яка має повну 
цивільну' д ієздатн ість і не є членом  Н аглядової ради чи Р евізійн о ї комісії.

7.11.4. П рава та  обов'язки членів П равління Т овариства визначаю ться Статутом 
Т овариства та  П олож енням  про П равління, а також  контрактом , що укладається з кожним 
членом правління. Від імені Т овариства контракт п ідписує голова Н аглядової ради чи особа, 
уповноваж ена на таке підписання Н аглядовою  радою.

7.11.5. П равління на вимогу органів та посадових осіб Т овариства зоб ов’язане надати 
мож ливість ознайом итися з інф орм ацією  про д іяльність Т овариства в меж ах, встановлених 
законодавством , С татутом  та внутріш нім и полож еннями Т овариства.

7.11.6. К ількісний склад П равління, порядок призначення його членів визначаю ться 
Статутом Т овариства. Голова і члени П равління обираю ться за ріш енням  Н аглядової ради у 
кількості 3 - х осіб строком  на 3 роки. П овноваж ення Голови і член ів П равління припиняю ться за 
ріш енням Н аглядової ради. П ідстави припинення повноваж ень голови та/або члена П равління 
встановлю ю ться законом , С татутом  Товариства, П олож енням про П равління, а також  контрактом, 
\  кладеним з Головою  та/або  членом  П равління.

7.11.7. П орядок скликання та проведення засідань П равління встановлю ється П олож енням  
про П равління Товариства. К ож ний член П равління має право вимагати проведення засідання 
П равління та вносити питання до порядку денного засідання.

7.11.8. Ч лени Н аглядової ради, а також  представник проф ком у, який підписав 
колективний договір  від  імені трудового  колективу, маю ть право бути присутніми на засіданнях 
П равління.

На засіданні П равління ведеться протокол. П ротокол засідання П равління підписується 
головую чим та  надається за  вим огою  для ознайом лення члену П равління, члену Н а г л я д о в о ї 
р а д и  аб о  п р е д с т а в н и к у  п р о ф к о м у .

7.11.9. Р оботою  П равління керує Голова правління, який обирається Н аглядовою  радою  
Товариства. Голова П равління організовує роботу П равління, скликає засідання, забезпечує 
ведення протоколів засідання.

7.11.10. Голова П равління вправі без довіреності д іяти  від імені Т овариства відповідно до 
ріш ень П равління, в том у  числі представляти його інтереси, вчиняти правочини від імені 
Товариства, видавати накази та  давати розпорядж ення, обов 'язкові для виконання всіма 
працівниками Т овариства. Інш ий член правління в порядку, визначеном у законодавством  України, 
також  може бути наділений цими повноваж енням и на підставі ріш ення П равління.

7.11.11. У разі нем ож ливості виконання Головою  П равління своїх повноваж ень, за 
ріш енням  цього органу його повноваж ення зд ійсню є один із членів П равління. Інші особи можуть 
діяти від імені Т овариства у порядку представництва, передбаченом у Ц ивільним кодексом 
У країни, на п ідставі довіреності.

7.11.12. Засідання П равління проводяться у міру необхідності. Засідання П равління 
скликається його Головою  за ініц іативою  будь-якого члена П равління.

7.11.13. П овноваж ення Голови П равління припиняю ться за ріш енням Н аглядової 
ради з одночасним  прийняттям  ріш ення про призначення Голови П равління або особи, яка 
тим часово здійсню ватим е його повноваж ення.

7.11.14. П овноваж ення члена П равління припиняю ться за ріш енням  Н аглядової ради.
7.11.15. П ід ст а в и  припинення повноваж ень Голови та/або члена П равління 

встановлю ю ться законом , статутом  Товариства, а також  контрактом , укладеним  з Головою  та/або 
членом П равління.

7.12. Ревізійна комісія
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7.12.1. Ревізійна комісія зд ійсню є контроль за ф інансово-господарською  діяльністю  
Товариства. Ревізійна ком ісія д іє  у порядку, визначеном у законодавством  У країни, цим С татутом, 
П олож енням Про Ревізійну ком ісію  Товариства та відповідно до ріш ень, прийнятих Загальними 

: эрами акціонерів Товариства.
“ 2 2  Ревізійна комісія доповідає про результати проведених перевірок Загальним зборам 

та Н аглядовій раді. За підсум кам и перевірки ф інансово-господарської д іяльності Товариства за 
ф інансового року Ревізійна комісія готовить висновок, в яком у міститься інформація 

про підтвердж ення достовірності інф орм ації та  повноти дан их ф інансової звітності і факти 
пор> законодавства, а також  встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку та

>сті.
1 3 Члени Р евізійн ої ком ісії обираю ться Загальним и зборами виклю чно ш ляхом 

зго голосування з числа ф ізичних осіб, які маю  повну цивільну д ієздатність., та/або з
• чних осіб-акціонерів.

2 4. О браним и до складу Ревізійної ком ісії вваж аю ться ті кандидати, які набрати 
л кількість голосів порівняно з інш ими кандидатам и. Члени Ревізійної ком ісії вважаю ться

а Ревізійна комісія вваж ається сф ормованою  виклю чно за умови обрання повного 
складу Р евізійн ої комісії.

_.5. Голова ревізійн ої ком ісії обирається членам и ревізійної ком ісії з їх числа простою  
5 л с  гп о  голосів від  кількісного складу ревізійної комісії.

" 12.6. Ревізійн а комісія обирається строком  на 5 (п 'ять )  років в кількості 3 (трьох) осіб. У 
спливу цього строку повноваж ення Голови та  членів Ревізійн ої ком ісії продовж ую ться до 

>■» х  ведення найближ чих Загальних зборів.
“ .12.7. Не м ож уть бути членами ревізійної ком ісії член Н аглядової ради, член П равління, 

яка не має повної цивільної д ієздатності, члени інш их органів Товариства. Члени ревізійної 
.ї ї  не мож уть входити до складу л ічи льної ком ісії Товариства.

7.12.8. П рава та  обов'язки, виплати винагороди, повноваж ення та відповідальність членів
- са ізійної ком ісії визначаю ться Законом  «П ро акціонерні товариства» , Статутом  Товариства,

лож енням про Ревізійну ком ісію  Товариства, а також  цивільно-правовим  договором , що 
кладається з членом  Ревізійної комісії. Такий договір  від імені Т овариства підписується Головою  
'равління . У  разі укладення з членом Ревізійної ком ісії товариства цивільно-правового договору 

такий договір  мож е бути оплатним  або безоплатним.
7.12.9. Ч лен Р евізійн ої ком ісії повинен виконувати свої обов 'язки особисто і не може 

передавати власні повноваж ення інш ій особі.
7.12.10. П орядок діяльності Ревізійної ком ісії визначаю ться П олож енням про Ревізійну 

комісію.
7.12.11. Ревізійна комісія має право вносити п роп озиц ії до проекту порядку денного 

Загальних зборів та  вим агати скликання позачергових Загальних зборів. Члени Ревізійної ком ісії 
мають право бути присутніми на Загальних зборах та  брати участь в обговоренні питань порядку 
денного з правом дорадчого  голосу.

7.12.12. Ч лени ревізійн ої ком ісії маю ть право брати участь у засіданнях Н аглядової ради та 
Правління у випадках, передбачених законодавством , С татутом  або внутріш нім и полож еннями 
Товариства.

7.12.13. Р ічна ф інансова звітність Товариства може бути перевірена незалеж ним аудитором
у випадках передбачених Законом  У країни «П ро акціонерні товариства» . Н езалеж ним аудитором 
(аудиторською  ф ірм ою ) не мож уть бути: аф ілійована особа Т овариства, аф ілійована особа
посадової особи Т овариства, особа, яка надає консультаційні послуги Товариству. А удитор 
затвердж ується Н аглядовою  радою  Товариства. Розм ір оплати послуг аудитора визначається 
Н аглядовою  радою .

7.12.14. А удиторська перевірка д іяльності Т овариства також  має бути проведена на
вимогу акц іонера (акц іонерів), який (які) є власником  (власникам и) більш е 10 відсотків 
голосую чих акцій товариства. У  таком у разі акц іонер (акц іонери) сам остійно укладає (укладаю ть) 
з визначеним  ним (ним и) аудитором  (аудиторською  ф ірм ою ) договір  про проведення
аудиторської перевірки ф інансово-господарської д іяльності Товариства, в яком у 
зазначається обсяг перевірки.

7.12.15. В итрати, пов'язані з проведенням  перевірки, покладаю ться на акціонера
(акціонерів), на вим огу якого проводилася перевірка. Загальні збори акціонерів мож уть
ухвалити ріш ення про відш кодування витрат акц іонера (акц іонерів) на таку перевірку.

7.12.16. Т овариство зобов 'язане протягом 10 днів з дати  отрим ання запиту акціонера 
(акц іонерів) про таку  перевірку забезпечити аудитору (аудиторській  ф ірмі) м ож ливість
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проведення перевірки. У  зазначений строк П равління має надати акціонеру (акціонерам ) 
відповідь з інф орм ацією  щ одо дати початку аудиторської перевірки.

7.12.17. А удиторська перевірка на вимогу акц іонера (акц іонерів), який є власником 
більш е ніж  10 відсотків голосую чих акцій Товариства, може проводитися не частіш е двох разів 
на календарний рік.

7.12.18. У разі проведення аудиту Т овариства за заявою  акц іонера (акціонерів), який 
(які) є власником  (власникам и) більш е 10 відсотків голосую чих акцій Товариства, П равління 
Товариства на вимогу такого  акціонера (акц іонерів) зобов 'язаний надати завірені підписом  
уповноваж еної особи Т овариства та печаткою  Т овариства коп ії всіх докум ентів протягом п'яти 
робочих днів з дати отрим ання відповідного запиту аудитора (ауди торсько ї фірми).

І - С пец іальна перевірка ф інансово-господарської діяльності Т овариства 
пс Ревізійною  комісією . Т ака перевірка проводиться з ініціативи Ревізійної

і  ріш енням Загальних зборів, Н аглядової ради, П равління або на вимогу
• акціонера), які (який) на момент подання вимоги сукупно є власниками 

: . т  ?ільш е 10 відсотків голосую чих акцій Товариства.
І І Н езалеж но від наявності ревізійної ком ісії у товаристві спеціальна перевірка 

. "вен ^Г-)дарської д іяльності Товариства може проводитися аудитором  (аудиторською  
фірмою! на вимогу' та  за рахунок акціонерів (акц іонера), які (який) на м ом ент подання вимоги
сукупно є власникам и (власником ) більш е 10 відсотків голосую чих акцій товариства.

8. ЗН А Ч Н І П Р А В О Ч И Н И  Т А  П Р А В О Ч И Н И ,
Щ О Д О  В Ч И Н Е Н Н Я  Я К И Х  Є ЗА ІН Т Е Р Е С О В А Н ІС Т Ь

8.1 Значним  правочином  вваж ається правочин чи дек ілька взаєм опов’язаних правочинів 
(крім правсчину з розм іщ ення товариством  власних акцій), учинени й Товариством , якщ о ринкова 
вартість майна і робіт, послуг), що є його предметом , становить 10 і б ільш е відсотків активів 
Т овариства, за даним и останньої р ічної ф інансової звітності.

8.2 Визначення ціни майна (робіт, послуг), щ о є його предметом  правочину (ринкової 
вартості м анна ' зд ійсню ється Н аглядовою  радою  в порядку, передбаченом у Законом У країни «П ро 
акціонерні товариства».

8.3. Ріш ення про надання згоди на вчинення значного правочину, якщ о ринкова вартість 
майна або послуг, є його предм етом , становить від 10 до 25 відсотків за даним и останньої р ічної 
ф інансової звітності Т овариства, приймається Н аглядовою  радою .

У разі неприйняття Н аглядовою  радою  ріш ення про надання згоди на вчинення значного 
правочину. питання про надання згоди на вчинення такого правочину мож е виноситися на розгляд 
Загальних зборів.

8.4. Я кш о ринкова вартість майна або послуг, щ о є предм етом  значного правочину, 
перевищ ує 25 відсотків вартості активів за даним и остан ньої р ічно ї ф інансової звітності 
Товариства, ріш ення про надання згоди на вчинення такого  правочину приймається Загальними 
зборами за поданням  Н аглядової ради.

8.5. Р іш ення про надання згоди на вчинення значного правочину, якщ о ринкова вартість 
майна або послуг, щ о є предм етом  такого правочину, перевищ ує 25 відсотків, але менш а ніж  50 
відсотків вартості активів за даним и останньої р ічної ф інансової звітності Товариства, приймається 
простою  б ільш істю  голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є 
власниками голосую чих з цього питання акцій.

8.6. Р іш ення про надання згоди на вчинення значного правочину, якщ о ринкова вартість 
майна або послуг, що є предм етом  цього правочину, становить 50 і б ільш е відсотків активів за 
даним и остан ньої р ічної ф інансової звітності Товариства, прийм ається більш е як 50 відсотками 
голосів акц іонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосую чих
з цього питання акцій.

8.7. Я кщ о на дату проведення загальних зборів нем ож ливо визначити, які значні правочини 
вчинятимуться Т овариством  у ході ф інансово - господарської д іяльн ості, Загальні збори можуть 
прийняти ріш ення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які мож уть ним 
вичинятися Т овариством  протягом  не більш  одного року з дати прийняття такого ріш ення, із 
зазначенням  характеру  правочинів та їх  граничної вартості. При цьом у залеж но від граничної 
сукупної вартості таких  правочинів повинні застосовуватися відповідні полож ення п.8.3, п.8.4., 
8.5., 8.6. С татуту.

8.8. Забороняється д ілити предм ет правочину.
8.9. Рі ш ення про надання згоди на вчинення правочину, щ одо вчинення якого є 

заінтересованість (далі - правочин із заінтересованістю ), прийм ається відповідним органом
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Товариства згідно із вим огам и ст. 71 Закону У країни «П ро акціонерні товариства», якщ о ринкова 
вартість м айна або послуг чи сум а кош тів, що є предм етом  правочину із заінтересованістю , 
перевищ ує 1 в ідсоток вартості активів за даним и останньої р ічної ф інансової звітності 
акц іонерного товариства.

8.10. О собою , заінтересованою  у вчиненні акц іонерним  товариством  правочину, може бути 
будь-яка з таки х  осіб:

1) посадова особа органу Т овариства або її  аф ілійовані особи;
2) акц іонер, який одноосібно або спільно з аф ілійованим и особам и володіє принаймні 25 

відсотками акцій Т овариства, та його аф ілійовані особи, крім випадків, коли акціонер прямо або 
опосередковано володіє 100 відсоткам и голосую чих акцій такого  акц іонерного товариства;

3) ю ридична особа, в якій будь-яка з осіб, передбачених підпунктам и 1 та  2 пункту 8.10. 
стату ту є посадовою  особою ;

8.11. О соба, визначена у п. 8.10. статуту, вваж ається заінтересованою  у вчиненні 
Товариством  правочину, якщ о вона:

1) є стороною  такого  правочину або є членом виконавчого органу ю ридичної особи, яка є 
стороною  правочину;

2) отрим ує винагороду за вчинення такого  правочину від Т овариства (посадових осіб 
Товариства) або від особи, яка є стороною  правочину:

3) внаслідок такого  правочину набуває майно;
4) бере участь у правочині як представник або посередник (крім  представництва 

Товариства посадовим и особами).
8.12. О соба, заінтересована у вчиненні правочину, зо б о в ’язана заздалегідь поінформувати 

Товариство про наявність у неї тако ї заінтересованості, направивш и таку  інформацію :
1) ознаки заінтересованості особи у вчиненні правочину;
2) проект правочину.
П равління Т овариства протягом  п ’яти робочих днів  з дня отрим ання тако ї інф орм ації 

зобов 'язани й  надати проект правочину і пояснення щ одо ознаки заінтересованості Н аглядовій раді 
Товариства.

8.13. Я кщ о заінтересована у вчиненні правочину особа є членом Н аглядової ради 
Товариства, вона не має права голосу з питання вчинення такого  правочину.

8.14. Ріш ення про надання згоди на вчинення правочину із заінтересованістю  приймається 
більш істю  голосів членів Н аглядової ради, які не є заінтересованим и у вчиненні правочину (далі - 
незаінтересовані члени наглядової ради), присутніх на засіданні Н аглядової ради. Якщ о на такому 
засіданні присутній лиш е один незаінтересований член Н аглядової ради, ріш ення про надання 
згоди на вчинення правочину із заінтересованістю  прийм ається таким  членом одноосібно.

8 .15. Р іш ення про надання згоди на вчинення правочину із заінтересованістю  виноситься на 
розгляд Загальних зборів акц іонерів, якщо:

1) всі члени Н аглядово ї ради є заінтересованим и у вчиненні правочину;
2) якщ о ринкова вартість м айна або послуг чи сум а кош тів, що є предметом правочину із 

заінтересованістю , перевищ ує 10 відсотків вартості активів, за даним и останньої річної ф інансової 
звітності Товариства.

8.16. Я кщ о Н аглядова рада прийняла ріш ення про відхилення правочину із 
заінтересованістю  або не прийняла ж одного ріш ення протягом 15 днів з дня отримання необхідної 
інформації, питання про надання згоди на вчинення правочину із заінтересованістю  може бути 
винесене на розгляд Загальних  зборів акціонерів. У  голосуванні про надання згоди на вчинення 
правочину із заінтересованістю  вимоги частини восьм ої статті 71 Закону У країни «П ро акціонерні 
товариства» до Т овариства не застосовую ться.

8.17. Загальні збори Т овариства не можуть приймати ріш ення про попереднє надання згоди 
на вчинення значних правочинів, щ одо яких є заінтересованість.

8.18. П олож ення статті 71 Закону У країни «П ро акц іонерні товариства» не застосовую ться
у разі:

1) реал ізац ії акц іонерам и переваж ного права (при додатковій  ем іс ії акцій) відповідно до 
статті 27 Закону У країни  «П ро акціонерні товариства».

2) викупу Т овариством  в акціонерів розм іщ ених ним акцій відповідно до статті 66 Закону 
У країни «П ро акціонерні товариства» ;

3) виділу та припинення Товариства;
4) надання посадовою  особою  органів Товариства або акц іонером , який одноосібно або 

спільно з аф ілійованим и особам и володіє 25 і б ільш е відсоткам и голосую чих акцій Товариства, на
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безоплатній основі гарантії, поруки (у том у числі м айнової поруки), застави або іпотеки особам, 
які надаю ть Т овариству  позику.

8.19. В ідповідальн ість за ш коду, заподіяну Т овариству  правочином , вчиненим з 
поруш енням вимог ц ієї статті, несе особа, заінтересована у вчиненні Товариством  такого 
правочину.

8.20. Значний правочин, правочин, щ одо якого є заінтересованість , вчинений з поруш енням 
порядку прийняття ріш ення про надання згоди на його вчинення, створю є, зм іню є, припиняє 
цивільні права та  о б о в ’язки Т овариства лиш е у разі подальш ого схвалення правочину Товариством  
у порядку, встановленом у для прийняття ріш ення про надання згоди  на його вчинення.

8.21. П одальш е схвалення правочину Т овариством  у  порядку, встановленому для 
прийняття іш ення про надання згоди на його вчинення, створю є, зм іню є, припиняє цивільні права 
та о бов 'язки  Т овариства з м ом енту вчинення цього правочину.

9. П О С А Д О В І О С О Б И  О РГА Н ІВ  У П Р А В Л ІН Н Я  Т О В А Р И С Т В А
П осадові особи  органів Т овариства -  ф ізичні особи -  Голова та  члени Н аглядової ради, 

Гол с = з та члени П равління, Голова та  члени Ревізій ної комісії, а також  особи, які за ріш енням 
Н аглядової ради обрані тим часово  здійсню вати повноваж ення Голови правління, Головний 
бухга/гтег.

■ 2 П осадовим и особам и органів Т овариства не м ож уть бути народні депутати У країни, 
член ■ нету М іністрів У країни, керівники центральних та м ісцевих органів виконавчої влади,
орга- . сцевого сам оврядування, військовослуж бовці, нотаріуси, посадові особи органів 
проку г " і. суду, служ би безпеки, внутріш ніх справ, держ авні служ бовці, крім випадків, коли 
вони - ■ нують ф ун кц ії з управління корпоративним и правам и держ ави та  представляю ть 
інтерс. .ож ави  або територ іальн о ї громади в Н аглядовій  раді або Ревізійн ій  ком ісії товариства.

1 . ти. яким суд заборонив займ атися певним видом  діяльності, не можуть бути по
садові о* особами органів Т овариства, щ о провадить цей вид д іяльності. О соби, які маю ть 
н е п с г ^ _ у  судим ість за злочини проти власності, служ бові чи господарські злочини, не можуть 
бути г :•садовими особам и органів Товариства.

П осадові особи органів Товариства не маю ть права розголош увати комерційну 
таємн та конф іденційну інф орм ацію  про д іяльн ість Т овариства, крім випадків, передбачених
законодавством.

- -  П осадові особи органів Товариства на вим огу Ревізійн о ї ком ісії або аудитора 
( а у л - - рської ф ірми) зобов'язані надати докум енти про ф інансово-господарську діяльність
Товариства.

5 П осадовим особам  органів Товариства виплачується винагорода тільки на умовах, які 
встан: юються цивільно-правовим и договорам и або трудови м  договором  (контрактом),
укдазен і м із ними.

4 6. П осадові особи органів Товариства повинні д іяти  в інтересах Товариства, дот
римуватися вимог законодавства, полож ень С татуту та  інш их докум ентів  Товариства.

9 .’ П осадові особи  органів Товариства несуть відповідальн ість перед Товариством  за 
збитки, завдані Т овариству своїм и діями (бездіяльністю ), згідно із законодавством .

9.8. П осадові особи Т овариства несуть цивільну, адм ін істративну або кримінальну 
відповідальність, передбачену законодавством  У країни. У  разі якщ о відповідальність згідно із 
статтею  63 Закону У країни «П ро акціонерні товариства» несуть кілька осіб, їх  відповідальність 
перед товариством  є солідарною .

10. Т Р У Д О В И Й  К О Л Е К Т И В  Т О В А Р И С Т В А
10.1. Т рудовий колектив Товариства складаю ть усі гром адяни, які своєю  працею  беруть 

участь в його д іяльності на основі трудового договору (контракту , угоди), а також  інш их форм, що 
регулю ю ть тру дові відносини працівника з Товариством .

10.2. Т овариство сам остійно встановлю є ф орми та систем и оплати праці, розмір заробітної 
плати, а також  інш их видів винагороди працівників.

10.3. Вищ им органом  трудового  колективу є загальні збори трудового  колективу, які:
1) схвалю ю ть проект колективного договору;
2) виріш ую ть питання сам оврядування трудового колективу;
3) визначаю ть та  затвердж ую ть перелік і порядок надання працівникам  підприємства 

соціальних пільг.
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10.4. Інтереси трудового  колективу у  відносинах з правлінням  представляє профком. 
Голова проф ком у обирається загальним и зборами трудового  колективу більш істю  у 2/3 голосів 
присутніх з числа працівників строком на 5 (п ’ять) років.

10.5. Голова проф ком у у меж ах наданих їй повноваж ень:
1) укладає від імені трудового колективу колективний договір  з П равлінням;
2) узгодж ує з П равлінням  перелік та порядок надання працівникам  Товариства соціальних 

та інш их пільг;
3) бере у часть у розробці правил внутріш нього трудового  розпорядку Товариства;
4) розробляє та  узгодж ує з П равлінням  програми м атеріального та  м орального 

стимулю вання продуктивності праці, заохочення винахідницької та  рац іоналізаторської д іяльності;
5ї поруш ує клопотання перед П равлінням  про заохочення, премію вання, а також  про 

притягнення ло дисцип лінарної відповідальності працівників Т овариства;
6) виріш ує інші питання сам оврядування трудового  колективу.
10.6. Соціальні та  трудові права працівників гарантую ться чинним законодавством  

У країни.
10.” В нутріш нім и полож енням и Товариство може встановлю вати додаткові (крім 

передбачених чинним законодавством ) трудові та соціально-побутові п ільги для працівників або 
їхніх окремих -;л- егорій.

11. О Х О РО Н А  П РА Ц І
11.1. П осадові особи Товариства зоб ов’язую ться додерж уватися вимог Закону У країни 

..Про охорону "рац і", норм та  правил техніки безпеки, пож еж ної безпеки, норм санітарії, 
створю вати сприятливі умови праці.

11.2. П осадові особи Т овариства забезпечую ть відповідний нагляд за роботою  своїх 
робітників, вж иваю ть залеж но від розміру та  характеру їх  д іяльності організаційні заходи з 
'езп еки , гігієни "ç a u i та виробничого середовищ а, проводять необхідний інструктаж  та  підготовку, 
враховую чи функції та власності різних категорій робітників.

11.3. П осадові особи Т овариства несуть відповідальн ість згідно законодавства за ш коду, 
заподіяну працівникові каліцтвом  або інш ими уш кодж енням и зд о р о в ’я, п о в ’язаним и з виконанням 
ним трудових с г  ів 'язків.

12. П Р И П И Н Е Н Н Я  Т О В А Р И С Т В А
12.1. Т овариство припиняється в результаті передання всього свого майна, прав та 

обов’язків іншим підприєм ницьким  товариствам  —  правонаступникам  (ш ляхом злиття, 
приєднання, поділу, перетворення) або в результаті ліквідації.

12.2. Д обровільне припинення Т овариства здійсню ється за ріш енням  Загальних зборів у 
порядку, передбаченом у Законом  У країни «П ро акціонерні товариства» , з дотриманням  вимог, 
встановлених Ц ивільним  кодексом  У країни та  інш ими актам и законодавства. Інші підстави та 
порядок припинення Т овариства визначаю ться законодавством .

12.3. Злиття, приєднання, поділ, виділ та  перетворення Т овариства здійсню ю ться за 
ріш енням Загальних зборів, а у  випадках, передбачених законодавством , —  за ріш енням суду або 
відповідних органів влади.

12.4. У  випадках, передбачених законодавством , поділ Т овариства або виділ з його складу 
дного чи кількох акц іонерних товариств здійсню ється за ріш енням  відповідних держ авних 
рганів або за р іш енням  суду.

12.5. Товариство не може одночасно здійсню вати злиття, приєднання, поділ, виділ та/або 
грегворення.

12.6. Д обровільна ліквідація Т овариства зд ійсню ється за  ріш енням  Загальних зборів, з 
рахуванням особливостей, встановлених законодавством .

12.7. У  разі л ікв ідац ії платоспром ож ного Т овариства вимоги його кредиторів та акціонерів 
адовольняю ться у такій  черговості:

у перш у чергу задовольняю ться вимоги щ одо відш кодування ш коди, заподіяної 
саліцтвом, інш ими уш кодж енням и здоров'я або смертю , та вимоги кредиторів, забезпечені 
іаставою;

у другу чергу - вимоги працівників, пов'язані з трудови м и відносинам и, вимоги автора 
про плату за  використання результату його інтелектуальної, творчо ї д іяльності;

у  третю  чергу - вимоги щ одо податків, зборів (обов 'язкових платеж ів);



у четверту чергу  - всі інші вимоги кредиторів;
у п'яту чергу - виплати за простими акціям и, які п ідлягаю ть обов’язковом у викупу 

відповідно до п.4.25 С татуту Т овариства;
у ш осту чергу - розподіл  майна м іж  акціонерам и - власникам и простих акцій Т овариства 

пропорційно до кількості належ них їм акцій.
В имоги кож ної черги задовольняю ться після повного задоволення вимог кредиторів 

(акціонерів) поп ередньої черги.
У разі недостатності майна Товариства, що ліквідується, для розподілу між усім а 

кредиторами (акц іонерам и) відповідної черги майно розподіляється м іж  ними пропорційно сумам 
вимог (кількості належ них їм  акцій) кож ного кредитора (акц іонера) ц іє ї черги.

12.8. Р іш ення про ліквідац ію  Товариства, обрання л ікв ідац ійн о ї комісії, затвердж ення 
порядку ліквідації, а також  порядку розподілу м іж  акц іонерам и майна, що залиш илося після 
задоволення вим ог кредиторів, виріш ую ть Загальні збори, якщ о інше непередбачено 
законодавством .

12.9. З м ом енту обрання л іквідац ійн ої ком ісії до  неї переходять повноваж ення Н аглядової 
ради та П равління. Л іквідаційний баланс, складений л іквідац ійною  комісією , п ідлягає 
затвердж енню  Загальним и зборами.

12.10. Л іквідація Т овариства вваж ається заверш еною , а Товариство таким , що 
припинилося, з дати внесення до Є диного держ авного реєстру запису про проведення держ авної 
реєстрації припинення Т овариства в результаті його ліквідації.

13. К О М Е Р Ц ІЙ Н А  Т А Є М Н И Ц Я
13.1. П ід К ом ерційною  таєм ницею  маю ть на увазі відомості, які п о в ’язані з виробництвом, 

технологічною  інф орм ацією , управлінням , ф інансам и та  інш ою  діяльн істю  підприємства, 
рс ..ю ш ення (витік) яко ї мож е завдати ш коди Товариству.

13.2. С клад і обсяг відомостей, що становлять ком ерц ійну таєм ницю , порядок їх захисту 
визначається П равлінням  Товариства. До ком ерційної таєм ниці не м ож уть бути віднесені 
ві~ ості, які у відповідності до чинного законодавства У країни не м ож уть становити ком ерційної 
таємниці підприємства.

14. В Н Е С Е Н Н Я  ЗМ ІН  Д О  С Т А Т У Т У  Т О В А Р И С Т В А
14.1. В несення зм ін  до С татуту є виклю чною  ком петенц ією  Загальних зборів акціонерів 

Товариства.
1-і.2. Т овариство зобов 'язане повідомити орган, щ о здійснив держ авну реєстрацію  

Товариства, про зм іни, які внесли до цього С татуту, для зд ійснення держ авної реєстрації внесення 
н е с ' ІНИХЗМІН.

-.3 . Зміни до С татуту Т овариства набираю ть чинності для третіх  осіб з дня їх  держ авної 
реєстр'-ш:. а у випадках, встановлених законом, з дати  повідом лення органу, що здійсню є 
державну реєстрацію , про такі зміни.

Голова річних загальних зборів  акціонерів
Л ар ін а А левтіна В ікторівна

(повноваж ення надані загальнм и зборами акціонерів, 
протокол від 18.04.2018р. № 2 5  )

Місто Кам’янське Дніпропетровської області, Україна, 
двадцять третього квітня дві тисячі вісімнадцятого року.

Я, ОГНЄВА Н.О., приватний нотаріус Кам’янського міського 
нотаріального округу Дніпропетровської області, засвідчую справжність 
підпису Ларіної Алевтіни Вікторівни, який зроблено у моїй присутності.

Особу Ларіної Алевтінй Вікторівни, яка підписала документ 
встановлено, її дієздатність перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за№  235.
Стягну .о плати за домовленістю відповідно 
до ст. З 1 Закону України «Про нотаріат». х -

Приватний нотаріус , чз*
ЗО






