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1. ЗАГАЛЬН! ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Зпснуваиня Товпрнсгця.
1.1.1. Пубш'чне акцюнернс товариство '‘Р|внснська кондитсрська фабрика" (падалI - Товариство)
засновано на добровтьних засадах громадинами УкраТни шляхом об’сднаиня Тх грошових ко и тв
та майна, викупленого в процеа приватизацп державного майна Орсндного шдпрнсмства
«Р|внснська кондитсрська фабрика», та е правонаступннком Орсндного пщприемства «Пвнснська
кондитсрська фабрика».
1.1.2. Публ1чне акцюнернс товариство ” Р1внснська кондитерська фабрика” (надат - Товариство)
е юридичною особою приватного права зг1дко законодавства УкраУнн, сгворсне вшповщно до
положень Цивильного кодексу УкраУнн, Господарського кодексу УкраУни, Закошв УкраТни “ Про
господарськ! товарнства” , “ Про цшш папери та фондовий ринок” та Д1С вмповщно до Конституцп
УкраУни, Закону УкраТни «Про акцюнерж товариства», шших нормативло-правових ак-пв.
1.2. Повне та скорочсне нанменування Товарнства.
Повис:
-украТнською мовою: Публ1чнс акцюнерне товариство «Р1внснська кондитсрська фабрика»;
-анпнйською мовою: РиЬНс^ош( 51оск сотрапу «К1упс СопГссйопегу Расиму»
Скороченс:
-украТнською мовою: П А Т «Р1вненська кондитерська фабрика»;
-анпнйською мовою: Р.18С «Щ упе СопГесНопегу РасЮгу»
1.3. Тип Товариства.
Товариство с пу&йчним акцюнерним товариством.
1.4. Правовнй статус Товариства.
1.4.1. Товариство с юридичною особою, яка створена вшповщно до чинного законодавства
УкраТни без обмеження строку Д1ялыюст1, мае самоспйннй баланс, круглу печатку та кутовий
штамп 13 своТм наймснуванням, ф|рмов1 бланки, можс мати знаки для товар1в та послуг,
промислов! зразкн та шип засоби в13уальноТ 1Дентиф|кац1Т Товарнства. мае право вшкривати
поточж, валюта!, депозита! та шип рахунки в банювських установах.
1.4.2. Товариство мае право в1д свого !мсш вчинятн будь-ям правочини та укладати будь-яю
договори, набувати майнов! I особисп немайнов! права, нести обов'язки, бути позивачем та
виповшачем в суди у тому числ! в суд| загальноУ юрксдикцп, в господарському,
адмипстративному, трстейському судк
1.4.3. Товариство вшповщно до чинного законодавства УкраТни на свш розеуд волод1е,
користусться та розпоряджаеться майном, що знаходигься у його власност!. Майно та активи
Товарнства, а також майно. що передано Товариству у користування, не шдлягаютъ
нашоналЁзаци, конфгскацн чи шшому безоплатаому вилученшо, кр1м випадм'в передбачених
чннннм законодавством УкраУни.
1.4.4. Товариство мае право засновувати (створювати) шип юридичт особи (у т.ч. створювати
доч1рн! тдприсмства), створювати (вщкриватн) ф1л!У та представннцтва, шип вщокрсмлеш та
невиокремлен! тдроздшн як на територи УкраУнн. так 1 за ГУ межами (за кордоном). Товариство
мае право створювати спЬы ю з шшими украшськимн та шоземними юридичними I фгзичними
особами на територн УкраТни та за ТУ межами (за кордоном) господарсью товарисгва, сгнлын
тдприсмсгва. мил вндн юрнднчних 0С10, брати участь в об’еднаннях, союзах, асошашях I т.п..
Товариство мае право набувати шиш папери, паТ, часткн у статутному кашташ, корпоративш
права шших юридичних ос1б.
1.4.5. Товариство мае право залучати ко пли в будь-якш не заборонешй законом форми
включаючи емю ю цшннх лапср1в (акшй, облцацш).
1.4.6. Товариство мае право на охорону комерщйноТ таемншн, шформацн з обмеженим доступом
та 1НШ01 конфиеншйноУ шформашУ про свою д1ялыпсть. Обсяг шформацн, що складас
комерщйну таемницю чи 1нформашю з обмеженим доступом, носить конфшенциший характер 1
не тдлягае розголошенню, встановлюеться органами Товариства вщновьдно до вимог чинного
законодавства УкраТни та цього Статугу.
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1.4.7. Товариство мае право на недоторканшеть Гюго диювоТ репутацн, на таемницю
корсспондснцн,
на шформащю та шин особисн немайнов! нрава, ям можуть належати
Товариству. Особисп немайнов! права Товарнства захищаються В1ДП0В1ДН0 до чинного
законодавства УкраТни.
1.4.8. Товариство мае право зд1йснювати шдприемницысу (господарську) та шшу Д 1ял ь ж с ть , т о
не супсрсчитъ чинному законодавству УкраУни. Товариство самост1йно планус та здшенюе свою
д1яльшсть. Товариство самоспйно визначас цши на власну продукщю (товари, послуги, роботи).
Товариство мае право у встановленому чннним законодавством УкраУни порядку браги участь у
З О В Ш Ш Н Ь О С К О Н О М 1 Ч Ш Й Д1ЯЛЬНО СТ1 ( у Т . Ч . С а М О С Т Ш Н О З Д Ш С Н Ю В а Т Н З О В » Н Ш Н Ь О С К О Н О М 1 Ч Н у Д 1 Я Л Ы П С Т Ь )

та самостийно або при посередницш шших суб’екпв господарювання зднЧснювати операци по
експорту та 1МПорту товар1в (роб1т, послуг) як в УкраУш, так I за ТТ межами. Товариство вправ!
самостпшо укладати вс! види зовтшньоеконом1чних договор1в (угол, контрак-пв).

1.4.9. Товариство самоспйно розробляе I затверджуе илапшй розклад (розпис), визначас фонд
оплати праш та встановлюс форми, системн I розм1рн оплати праш (шип види доход!в) влаеннх
прашвнимв, порядок издания I тривагпетъ щор^чних оплачуваних I додатковнх вцщусток.
Товариство мае право самоспйно встановлювати для своТх прашвникчв додазхов! вйшусткн.
скорочсний робочий день, шин пЁльги тощо. Товариство мае право залучати для роботи
украУнських та шоземних спсшал1спв.
1.4.10. Товариство самоспйно оргашзовус та здШснюс обл1к р езультат власноТ фшансовогосподарсько'У д1яльносп. Фшансовнй рж Товариства сшвпадае з календарннм роком.
Бухгалтерский га иодатковнй облш 1 звггшетъ ведуться Товариством виповйшо до чинного
законодавства УкраУни.
1.4.11. Товариство самоспйно виповиас за своУми зобов’язаннями.
1.4.12. Товариство не вьчповйчае за зобов'язаннями своУх акцюнер1в та засновниюв. До Товариства
та його оргашв не можуть застосовуватнся будь-як1 санкшУ. що обмежують Ух права, у раз!
вчинення акционерами (засновниками) Товарнства нротиправних Д 1Й.
1.4.13. Лкшонери Товариства не вщповщають за зобов’язаннями Товариства I несуть ризнк
збитк1в, пов'язаннх з ;цялыпстю Товариства, т1льки в межах належних Ум акшй. До акцюнср1в
Товариства не можутъ застосовуватнся будь-ям санкшУ, т о обмежують Ух права, у раз! вчинення
протиправних дш Товариством або шишми акционерами Товарнства.
1.4.14. Товариство не нссс вшповщальносп за зобов'язаннями державн, а лержава не несе
в1дпов1дальност1 за зобов'язаннями Товариства.
1.5. Цивильна нравочлатшеть та дй'здатшеть Товариства.
1.5.1. Товариство златне мати там ж цивйлмп права та обов'язкн (цившьну правоздаппсть), як I
ф1зична особа, кр1м тих. яю за своею природою можуть належати лише людиш.
1.5.2. Цив1льна нравоздатшеть Товарнства може бути обмежена лише за ршенням суду.
1.5.3. Товариство набувас прав та обов'яэмв I здшенюе Ух через своУ органи, ям д1ють ваповшно
до цього Статуту, чинного законолавства УкраУни та шших виутрнншх д о кум ен т Товариства.
1.5.4. Орган або особа, яка В1ДП0В1ДН0 до цього Статуту або чинного законодавства УкраУни
виступае вщ 1меш Товариства, зобов'язаш Д 1я т и в 1нтерссах Товарнства, добросовкно I розумно
та не перевшцувати своУх повноважень. Якщо члени органу Товарнства та шип особи, ям
В1ДПОВ1ДНО до чинного законодавства УкраУни чи цього Стазугу внетупають в а «меш Товариства.
порушують своУ обов'язкн щодо прсдставництва, вони несуть сол1дарну в1дпов1дальжсть за
збитки, завдаш ними Товариству.
2. М Е Т А П И Л И Т А П Р Е Д М Е Т Л Ш Л Ь Н О С Т ! Т О В А Р И С Т В А
2.1. Мета
Д1Я.1 ЫЮСТ1.
Товариство створснс для зд|йснсння пиприсмницькоУ д1яльносп з метою отримання прибугку на
принципах самоокупноеп.
2.2. Предмет д1яльност1.
Предметом д1яльност1 Товариства е:
- виробницгво I реалпашя кондитерських внроб1в та шших п р о д укт харчування
- вирощування I прндбання сьтьськогосподарськоУ продукшУ, и переробка I реал1зашя
- створення мереж! зак.чад1в торпвл! I харчування
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■експедицижо-транспортж послуги но персвезснню вактаиов
- посерсдницька та комсршйна дюльшсть
- виробннцтво товар!» народного вжнтку
- ЗОВН1ШНЬОСКОНОМ1ЧНа Д1ЯЛЬЖСТЬ
- придбання, перевезення (транспортування), збср1гання, внкорнстання I знищсння
(утил1зац1я) ирс курсор! в.
3. ЗА С Н О В Н И К И Т А А К Ш О Н Е Р И Т О В А Р И С Т В А
3.1. Засновннки Товариства.
Засновниками Товариства виступили 47 громадян УкраТни з числа члежв оргажзацп
орсндар)в, як1 шдписали Установчий догчшр про створсння Товариства в1д 20 ачн я 1994 року.
3.2. Акцшнери товариства.
3.2.1. Акционерами Товариства внзнаютъея фтзичж 1 юридичж особи, а також держава в особ|
органу, уповноваженого управляти державним майном, або теригор1альна громада в особ! органу,
уповноваженого управляти комунальним майном, ям е власниками акщй Товариства.
3.2.2. Товариство не може маги единим учасником жшс тдприемницьке товариство, учасником
якого с одна особа. Товариство не може мати у свосму склад! лише акцюнер1в - юриднчннх оаб,
единим учасником яких с одна й та ж особа.
3.2.3. Набуггя нрава власносп на акцИ та 7х в1дчуження здшсжоються в порядку, передбаченому
чннннм законодавством УкраТни.
4. П Р А В А Т А О Б О В ’Я З К И А К Ц Ю Н Е Р 1 В Т О В А Р И С Т В А
4.1. Права акц!онер!В - власинкш простит акщ й.
4.1.1. Кожною простою акжею Товариства и власнику-акцюнеру надасться однакова сукутпсть
прав, включаючн права на:
4.1.1.1. участь в управлшш Товариством;
4.1.1.2. отримання днв1денд1в;
4.1.1.3. отримання у раз! л1квщаци Товариства частили його майна або вартосп цього майна;
4.1.1.4. отримання жформацп про господарську д!яльжсть Товариства.
4.1.2. Одна проста акжя Товариства надас акцюнеру один голос для внр1шсння кожного питания
на Загальних зборах, кр1м випадмв проведения кумулятивного голосування.
4.1.3. Акцюнери-власники простнх акжй Товариства можуть мати й шин права, передбачеж
чинним законодавством УкраТни та цим Статутом.
4.2. Права актон ер !в - влпеннкш нрив!лснованнх акш й.
4.2.1. У випадку прийняття Товариством р1шення про розм!щсння привтейованих акшй - кожною
прнвйлейованою акшею одного класу й влаеннку - акцюнеру надаватиметъея однакова сукутпсть
прав. Обсяг (у т.ч. розм!р I черговють внплати див!ден;пв за прившейованими акшями,
л1кв1дац1йна варт!сть I чергов!СТь виплат у раз! л1кв1даии Товарнсгва, випадки та умови
конвертацй прившейованих акжй одного класу у прившейоваж акцп !ншого класу, прост! акцп
або 1НШ! Ц1НН1 папери, порядок отримання жформацп-) та порядок реал1зацп прав, як!
надаватимуться акцюнеру - власнику кожного класу прившейованих акжй, визначатиметься у
Статут! Товариства.
4.3. Псрсважнс право пкиюиерш при лодатковДй см1сп пкщй.
4.3.1. Акцюнср - власник нростих акжй Товариства мае переважне право придбавати розм1щуваж
Товариством прост! акцп у процеа приватного розмйцення акщй пропорцншо часиц належних
йому простнх акжй у загалыпй кшькосп простих акшй.
4.3.2. Не жзжш е ж ж за 30 джв до початку приватного розмнцення акжй Товариство письмово
поштою простим листом пов1домляс кожного акционера, який мае переважне право придбавати
розм!шуваж Товариством прост! акцп, про можлив!Сть його рсашзацн, публ1куе поваомлення про
це в офжжному друкованому орган! та розм1щуе повшомлення на власному веб-сайт!.
Повщомления мае мютити лаж про загальну кшькютъ розмнцуваннх Товариством акщй. цжу
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розмйцення, правила визначення млькосп ш'нннх папср1в, на придбання якнх акцюнер мае
персважне право, строк 1 порядок реал1заци зазначеного нрава,
4.3.3. Порядок рсал1зац|| акшонером свого переважного права придбавати розм1щуваж
Товариством прост! акшй визначасться чинни.м законодавством УкраУни.
4.4. Обов’язкн акчп(>нср|в.
4.4.1. Акцюнери зобов'язаш:
4.4.1.1. дотримуватися Статуту, шших внутр1шшх д окум ен т Товарнства;
4.4.1.2. виконувати ршення загальних збор1в, шших оргашв Товариства;
4.4.1.3. виконувати своУ зобов'язання перед Товариством, у тому числ1 пов'язаж з манновою
участю;
4.4.1.4. оплачувати акцп у розм1р1, в порядку та засобами, шо передбачеж Статутом Товариства;
4.4.1.5. не розголошувати комерцшну таемнишо та конфиенцжну 1'нформашю про Д1ялыпсть
Товариства.
4.4.2. Акцюнери можуть матн шип обов’язкн, встановлсж чинни.м законодавством УкраУни.
5. С Т А Т У Т Н И Й КАП 1ТА Л Т А Р Е З Е Р В Н И Й КА П 1ТА Л Т О В А Р И С Т В А
5.1. Статутиий капитал Товариства.
5.1.1. Для забезпечення Д1ялыюсп Товарнства створено статутний каттал у розм1р| 4615245 грн.
(Чотири мшьйони ипстсот п’ятнадцять тисяч дв1ст1 сорок п’ять 1ривень). Статутний каппгал
подшено на 6033 прост| 1мснж акщУ ном1нальною вартютю 765 гривень кожна. АкшУ
випускаються у без документарна) формь
5.1.2. Статутний каппал Товарнства збтпьшуеться шляхом ждвищення номшальноУ варгосп акшй
або розм1щення долаткових акшй 1СнуючоУ ном!нальноУ вартосп у порядку, встановлсному
Нащональною комЫсто з цшних папер1в та фондового ринку та чинним законодавством УкраУни.
5.1.3. Товариство мае право збшьшувати статутний капгтал жсля реестрацп з в т в про результатн
розмщення вс1Х попереджх випуемв акшй.
5.1.4. Товариство не мае права приймати р1шсння про збпьшення статутного кажталу шляхом
публ1чного розм1щення акшй, якщо розм1р власного кажталу е меншим, ж ж розм1р його
статутного кажталу.
5.1.5. Збйтьшення статутного капиталу Товариства у раз1 наявност! викуплених Товариством акшй
не донускасться.
5.1.6. ЗбЬьшення статутного кажталу Товариства для покригтя збнтюв не допускасгься.
5.1.7. Статутний кажтал Товариства змсншусгься в порядку, встановлсному Наж'ональною
комкпею з цшних п а п е р 1В та фондового ринку та чинним законодавством УкраУни шляхом
зменшення номшальноУ вартосп акшй або шляхом анулювання ражшс викуплених Товариством
акшй та зменшення Ух загальноУ кшькосп.
5.1.8. Шсля прийняття р1шсння про зменшення статутного кажталу Товарнства Днрекшя
Товариства протягом 30 джв мае письмово повщомнтн кожного кредитора (поштою прослш
листом), внмоги якого до Товариства не забезпечеж заставою, гаратчею чи порукою, про гаке
рииення.
5.1.9. Кредитор, внмоги якого до Товариства не забезпечеж договорами заставн чи поруки,
протягом 30 джв шеля надходження йому зазначеного пов1домления можс звернутнея до
Товариства з письмовою внмогою про здшенення протягом 45 джв одного з таких заход1в на
внб|р Товариства: забезпечення виконання зобов'язань шляхом укладення договору застави чи
поруки, дострокового прнпинення або виконання зобов'язань перед кредитором, якщо шше не
передбачено договором М1Ж Товариством та кредитором.
5.1.10. У раз1, якщо кредитор не звернувся у строк, передбачений п.5.1.9, до Товариства з
письмовою вимогою, вважасться, що вш не вимагае вщ Товарнства вчинення додатковнх Д1Й щодо
зобов'язань перед ним.
5.1.11. Зменшення Товариством статутного капгталу нижче встановлеиого чинним законодавством
УкраУни розм!ру мае наслщком л1кв1дашю Товарнства.

С тор тка 5 з 5

5.2 Рсзсрвний каш тал Товариства.

5.2.1. Товариство мае право формувати резервний каштал у розм1>1 15 вщеотмв статутного
кашталу. Рсзсрвний капитал формусться шляхом Щ0р1чних вщрахувань вщ чистого прибутку
Товариства або за рахунок нерозподшеного прибугку. До досягнення зазначеного розм1ру
резервного капиталу розм1р щор1чних вщрахувань не може бугн меншнм шж 5 вщеоткчв суми
чистого приб>тку Товариства за р1к.
5.2.2. Рсзсрвний каштал створюсгься для нокриття збитмв Товариства, а також для збшьшення
статутного кашталу, погашения заборгованосн у раз! лжвщацп Товариства. тошо.
5.3. Власний кагпта.1 (варт!Сть чнетнх актнв!в) Товариства.
5.3.1. Власний каштал (варпстъ чистих актив1в) Товариства - рвннця М1Ж сукупною варпстю
актив1в Товариства та варпстю його зобов'язань перед жшими особами.
6. А К Ц П Т О В А Р И С Т В А
6.1. Загальна кй тьккть 1 иомжзльна варпсть акнш . Кш ькЧсть кожного типу рочмпцених
Товариством акщ й.
6.1.1.Товариством розмнцено 6033 (ипсть тисяч тридцять три) простих |'мешшх акщй
номшальною варпстю 765 (ам сот инстдесят п’ять) гривень кожна (акшя с нсподшьною у
бездокументаршй форм! гёнування).
6.1.2. У с1 акцп Товариства е 1мснними. Акцп Товариства 1снують внключно в бездокуменгаршй
форм!.
6.1.3. Товариство зд1йснило розм»щення простих акшй.
6.1.4 Товариство не може встановлюватн обмеження шодо кшькосп акшй або кшькосп голоав за
акшями, що належать одному акщонеру.
6.1.5. Прост! акцп Товариства не пщлягають конвертацп у прившейоваш акцп або шип шнш
паперн Товариства.
6.2. В и п у с к а к щ й .

6.2.1. Товариство може зд1йсшовати емнлю акшй тшьки за ршенням Загалышх збор!В.
Товариство може зд|йснюватн иубл1чне та приватно розмшення акшй.
6.2.2. Товариство здшснюс розмшюння кожноТ акци за шною не нижчою за ТТ ринкову варпстъ,
що затверджусться Наглядовою радою, кр1м випадмв, встановлсннх чинним законодавством
УкраТни.
6.2.3. Товариство не мае права розм1щувати жодну акщю за шною ннжчою за и номшальну
варт1сть.
6.2.4. У рач1 розм1щення Товариством цшннх папср1в Тх оплата зджснюсться грошовнми коштами
або, за згодою М1Ж Товариством та швсстором - майновими правами, немайновими правами, шо
мають грошову шншеть, цшними паперамн (кр1м боргових емюйних цшннх папср1в, см (тентом
яких с набувач, та вексел1в), шшим майном. Варткть майна, що вноситься як плата за шнш
папери, повинна вщповщатн рннков1Й вартосп цього майна, визначешй у вщповщносл до Закону
УкраТни «Про акшонерш товариства».
6.2.5. Акцюнер у строки та в порядку, що встановлеш Загальними зборамн Товариства.
зобов’язаннй оплатит повну варпсть акций, на прндбання яких вш подав заявку т д час
розмпцення акщй. Наслщки несплати акцюнером вартосп таких акщй визначаютъея умовами
укладеного з ним договору куп 1вл 1-продажу акщй та рниенням Загалышх збор1в. До моменту
затвердження результапв розм1щення акшй органом Товариства, уповноваженнм прнймати таке
ршення, розмпцеш акцп мають бути повшетю оплачен!.
6.2.6. П|д час розм1щсння акщй право власносп на них виникае у набувача в порядку та в строки,
що встановлеш чинним законодавством УкраТни.
6.2.7. Товариство не може придбавати власш акцп. що розмпцуються.
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63. Консолш.ипн та дробления а к п ж .

6.3.1. Товариство мае право здшеннти консолщашю вах розмщених ним акшй. виаслщок чого
ДВ1 збо б1льше акшй конвсртуються в одну нову акщю того самого типу I класу.
Обов'язковою умовою консолщаци е обмш акци» старо! номшальноТ вартостт на шлу
плыость акшй ново? номшальноТ вартост! для кожного з акш'онер|'в.
63.2. Товариство мае право здШснити дробления вс!х розмщених ним акшй, внаслщок чого одна
зхщя конвертусться у лв! або бшьше акшй того самого типу 1 класу.
63.3. Консолщашя та дробления акшй не повинш призводити до змжи розмЁру статутного
кзшталу Товариства.
63.4. У раз1 консолщаци або дробления акшй до Статуту- Товариства вносяться вщповщш змжи в
чзстин1 номшальноТ вартост! та к ё л ь к о с т т розмщених акци».
6.4. Ану.тювання акщ й.
6.4.1. Товариство в порядку, встановлсному Нацюналыюю ком1С1ею з шнних паперЁв та
фондового ринку, мае право анулювати викуплеш ним акци та змсишнти статутний кашгал або
пивищнти номжальну варп'сть реппи акшй, запишнвши без змжи статутний каштап.
6.5. Привйтейоитп акци.
6.5.1. Товариство вправ! зд|йснювати ем1С1ю привпейованих акш'й, про що вносяться вщповщш
змжи до Статуту Товариства. Виплата див1денд1в за привщейованимн акшями здЖснюватиметься
в установленому Статутом розм!р|, кр 1М випадмв, передбачених чннннм закоиодавством УкраТни.
6.5.2. Частнна иривйтейованих акшй у роз\пр1 статутного кзшталу Товариства не можс
псрсвищувати 25 вщеотюв.
6.5.3. Товариство можс розмицувэти прившейоваш акци одного чи кшькох клаав, що надають Тх
влаеннкам р!зн] права.
6.5.4. Умови та порядок конвергаци привпеиоваиих акщй певного класу у прост! акци Товариства
чи у прнвшейоваш акци шшого класу визначзються у рпиешн Загальних зборЁв Товариства про
розмицення такого класу прнвшейовзних акшй.
7. П О РЯ Д О К Ф О Р М У В А П Н Я М А Й Н А Т О В А РИ С Т ВА .
РОЗПОД1Л П Р И К У Т К У Т А П О К Р И Т Т Я ЗБИ Т К 1 В Т О В А Р Н С Т В А
7.1. Порядок фопмування майна Товарнства.
Майно Товариства упюрюеться за рахунок:
7.1.1. Доход!в вщ рсашзаци продукци, робгт, послугта зд|йснення Товариством жшоТ виробпичогосподарськоТ та комсрцшиоТ д1яльност1.
7.1.2. Грошових коигпв, майна, майнових I немайнових прав, що вносяться швесторами в рахуиок
оплати акшй Товариства.
7.1.3. Надходжень вщ випуску Товзриством шших шнних папер1в.
7.1.4. Доход!в, отриманих вщ участ! в господарських товариствах та вщ володшня
корпоративними правами (акщямн, частками, паями) шших юрндичннх оаб.
".1.5. Доброчннних внсск1в I пожертвувань украТнських та жоземних юрндичннх чи фпичннх
ОС 10.

7.1.6.1нших джерел, що не заборонен! чинним закоиодавством УкраТни.
7.1.7.Ризик випадковоТ загибел1 майна Товариства нссс самс Товариство. Ризик випадковоТ
загибсл1 майна, яке передано Товариству в користування, нссс влаеннк такого майна, якщо шше
не передбачено договором (угодою) кпж власинком майна 1 Товарнсгвом.
".2. Порядок Р03П0Л1ЛУ понбугку » покпиття збитктв Товариства.
".2.1. Порядок розподшу прибутку 1 покриггя збиткчв Товариства визначасться ршеинхм
Загальних збор1в вщповщно до чинного законодавства УкраТни та Статугу Товариства.
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7.2.2. Прибуток Товариства утворюсгься в результат! 1-рошових, матер1альннх та шших
надходжень в1д господарськоУ д1яльност1 Товариства шеля покриття матер1альних та прнр1вняннх
до них витрат (у т.ч. витрат на оплату праш). 3 прибутку Товариства силачуються передбачсш
чинним законодавством УкраУни податки та шип обов'язков! збори (платеж|), а також висотки по
кредитах (позиках) 1 по облггащях.
7.2.3. За рахунок чистого прибутку, що залишасться в розпоряджснш Товариства:
7.2.3.1. створюсться та поповнюсгься резервний каттал;
7.2.3.2. накопичусться нсрозпод1лений прибуток;
7.2.3.3. виплачуються дившенди;
7.2.3.4. покриваються збитки.
7.2.4. Товариство приймас решения про внплату див!дснд1в та здшенюе виплату дивщснд!в за
простим и акшями !з врахуванням обмсжень. визначених чинним законодавством УкраУни та цим
Статутом.
7.2.5. Товариство покривас збитки вшповщно до вимог чинного законодавства УкраУни.
7.3. П орядо к виплати лив!ленл1в та повиомлсння акчпонеЫв про цннлату днвцюи.-цв.
7.3.1. Дивиденд - частана чистого прибутку Товариства, т о виплачуетъся акцюнсру з розрахунку
на одну належну йому акшю певного типу та/або класу. За акциями одного типу та класу
нараховусгься однаковий розм!р див1дснд1в. Товариство виплачуе дивщсндн виключно
грошовими коштами.
Дивщендн виплачуються на акцп. зв1т про результата розм1щсння яких зарсссгровано у
встановлсному чинним законодавством УкраУни порядку.
7.3.2. Виплата див|денд1в зд1йснюсться з чистого прибутку звггного року та/або нсрозподиеного
прибутку в обсяз!, встановленому рпиенням Загальних збор1в Товариства, у счрок не шзжше
шести М1СЯЦ1В з дня прийняття загальнимн зборами рпчення про внплату днв1дснд1в. Розм<р
див1дснд1в визначасться без вирахування податюв, передбачених чинним законодавством УкраУни.
7.3.3. Рнисння про внплату дивщеншв та Ух розм!р за простими акшями приймаетъея Загальнимн
зборами Товариства.
Виплата дивщешнв за простими акщями здШснюсться виключно на шдстав! р!шсння
Загальних збор1В Товарнства про виплату див1дснд|в.
7.3.4. Товариство не мае права ирий.мати рпиення про виплату див1дснд1в та здШснювати виплату
ДИВ1ДСНД1В за простими акшями у раз!, якщо:
7.3.4.1. звгг про результати розмшдення акшй не заресстровано у встановлсному чинним
законодавством УкраУни порядку;
7.3.4.2. власний каттал товариства менший, ш'ж сума його статутного кажталу 1а резервного
кажталу.
7.3.5. Для кожно'У виплати дивщснд1в Наглядова рада Товарнства встановлюе дату складсння
перелшу оаб, ям мають право на отримання днвщещнв, порядок та строк Ух виплата. Дата
складсння нерел1ку оаб, ям мають право на отримання див1дснд!в за простими акшями,
визначасться рпиенням НаглядовоУ ради, алс не рашше ж ж через 10 робочих джв шеля дня
прийняття такого ршгсння Наглядовою радою.
7.3.6. Товариство П0В1Д0мляе оаб, ям мають право на отримання днв1денд1в. про дату, розм1р,
порядок та строк Ух виплати шляхом розм!ЩСННя вщповиноУ шформащТ на гласному веб-саГгп
Товариства в мереж! 1нтсрнет та шляхом публ1кашУ в1дповщноУ шформашУ в офщЖному
друкованому оргаш. Протягом 10 джв теля прийняття рпиення про виплату див1децд1в
Товариство повщомляе про дату, розм1р, порядок та строк виплати дившешпв фондову б|ржу
(б|рж|), у б|ржовому рссстр1 якоУ (якнх) перебувае Товариство.
7.3.7. Дившенди за простими акшями виплачуються у споаб, дозволений чинним законодавством
УкраУни та передбачений у р1шсжп Загальних збор1в Товарнства. Порядок виплати днв1дсн;пв за
простими акщями визначасться у рш енж Загальних збор1в Товарнства.
7.3.8. Товариство не мае права здшешовати виплату дивщешнв за простими акщями у випадку,
якщо Товариство мае зобов'язання щодо обов'язкового викупу акшй на вимо]у акшонер1в
вшповщно до Закону УкраУни «Про акшонерж товариства».

С го рЬж а 8 з 8

8. О РГА Н Н Т О В А Р И С Т В А
8.1. Склад оргашв 'Говапнства.
8.1.1. Управлшня та контроль за д1яльн1стю Товариства здШсшоють:
8.1.1.1. Загалып збори Товариства (Загалып збори);
8.1.1.2. Наглядова рада Товариства (Наглядова рада);
8.1.1.3. Днрскшя Товариства (Дирекшя);
8.1.1.4. Рев131Йиа комкмя Товариства (Рев!з|йна комшя).
8.2. П о рядо к

зм ж и

складу та компстснци оргашв Товариства.

8.2.1. Змши у склад! оргашв Товариства та Ух компетенцп затвсрджуються Загалышми зборами
шляхом висссння змж до Статуту Товариства.
8.3. Посадов! особи оргашв Товариства.
8.3.1. Посадовими особами оргажв Товариства визнаються Голова та члени НаглядовоУ ради.
Голова та члени Дирскцн, Голова та члени Рев131Йно7 ком1С|Т.
8.3.2. Посадов! особи оргашв Товариства повинн! д!яти в нтгресах Товариства, дотримуватнея
вимог чинного законодавства УкраУнн, положень Статуту та 1нижх докумекпв Товариства.
8.3.3. Посадов» особи оргашв Товариства не мають права розголошуватн комерцжну таемницю,
жформашю з обмеженим доступом та конф|денц!йну !нформажю про д!яльшсть Товариства. кр1м
випадыв, передбачених чинним законодавством УкраТни.
8.3.4. Посадов! особи оргажв Товариства нссугь вщповиальжетъ перед Товариством за шкоду
(збитки), запод1Яну Товарнству Тхжмн Д 1я м и (безд!ялынстю) виповщно до чинного законодавства
УкраУнн. У раз1, якщо вщповщалыпеть зпдно цього пункту несуть деюлька оаб, Тхня
вшповщальжеть перед Товариством с солярною .
9. З А Г А Л Ь Ш ЗБО РИ Т О В А Р И С Т В А
9.1. Виший орган Товариства.
9.1.1. Загалын збори е вищим органом Товариства.
9.1.2. Товариство зобов'язане щороку скликати Загалып збори <р!ч>п Загалып зборн).
9.1.3. Р!чн! Загальш збори Товариства проводяться не шзжшс 30 кв1тня наступного за звтш м
року на ждетав! р1шення НаглядовоТ ради.
9.1.4. У с1 шип Загалып зборн, кр!м р!чних. вважаються позачерговнми.
9.1.5. Загалып збори проводяться за рахунок к о и тв Товариства. У разК якшо позачергов! Загалып
збори проводяться з йпщативи акц!онер!в, ш акцюнерн оплачують витратн на оргашзацпо.
пиготовку та проведения таких Загальних збор!в.
9.1.6. У Загальних зборах можуть брати участь особи, включен! до перелжу акцюнер!в, ям мають
право на таку участь, або Тх представннкн. На Загальних зборах за запрошенням особи, яка
скликас Загалын збори, також можуть бути прнсутш прсдставник аудитора Товариства та
посадов! особи Товариства, прсдставник органу, який вщповшно до чинного законодавства
УкраУнн прсдставляс права та пггереси трудового колсктиву.
9.1.7 Псрсл 1к 8КЦ10НСР1В, якч мають право на участь у Загальних зборах. складасгься в порядку,
встановленому чинним законодавством УкраУнн.
9.1.8. Обмежсння права акцюнера на участь у Загалышх зборах встановлюетъея чинним
законодавсгвом УкраТни.
9.2. Комистснш я Загальних збор1в Товариства.
9.2.1. Загалып збори можуть виршувати будь-ям питания д1яльност! Товариства.
9.2.2. До виключноУ компстснци Загальних збор!в належить:
9.2.2.1. Визначення основних напрям1в д!яльност! Товариства;
9.2.2.2. Внесения змж до Статуту Товариства;
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9.2.2.3. Прийняття рЁшення про анулювання викуппених акшй;
9.2.2.4. Прийняття рЁшення про змЁну типу Товариства;
9.2.2.5. Прийняття рЁшення про розмЁщення акщй;
9.2.2.6. Прийняття рЁшення про збшьшення статутного капЁталу Товариства;
9.2.2.7. Прийняття рЁшення про з.мсншення статутного капЁталу Товариства;
9.2.2.8. Прийняття рЁшення про дробления або консолЁдацЁю акшй;
9.2.2.9. Затвсрдження положень про ЗагальнЁ збори, Наглядову раду, Дирекшю та РевЁзЁйну
комёсёю , а також внесения змён до них;
9.2.2.10. Затвсрдження рЁчного звгту Товариства;
9.2.2.11. Розподёл прибутку 1 збиткЁв Товариства;
9.2.2.12. Прийнятгя рЁшення про викуп Товариством розмЁщсних ним акшй, крЁм випадкЁв
обов’язкового викупу акшй;
9.2.2.13. Прийняття рЁшення про форму Ёснування акшй;
9.2.2.14. Затвсрдження розмЁру рЁчних д и в ё д с н д ё в , та конкрстний спосЁб виплати д и в ё д с н д ё в ;
9.2.2.15. Прийняття рнпень з питань порядку проведения Загальних зборЁв;
9.2.2.16. Обрання членЁв НаглядовоУ ради, затвсрдження умов цивЁльно-правових або трудових
договорЁв, що укладатимугься з ними, встановлсння розмЁру Тх винагороди, обрання особи, яка
уповноважуеться на пЁдпнсання цивЁльно-правових договорЁв з членами НаглядовоУ ради;
9.2.2.17. Прийнятгя рЁшення про припинення (у т.ч. дострокове) повноважень членов НаглядовоУ
ради;
9.2.2.18. Обрання Голови та членЁв Р свёзёйно'У комёсёТ, прийнятгя рЁшення про припинення (у т.ч.
дострокове) Тх повноважень;
9.2.2.19. Затвсрдження висновкЁв Р свёзёйно'УкомёсёУ;
9.2.2.20. Обрання члешв л ёч и л ы ю У комёсёУЗагальних зборЁв, прийняття рЁшення про припинення Ух
повноважень;
9.2.2.21. Прийнятгя рЁшення про налання згоди на вчинення значного правочнну, якщо ринкова
вартЁсть майна або послуг, що е предметом такого правочнну, перевшцуе 25 вёдсоткёв вартосп
активЁв за даними останньоТ рЁчноУ фшансовоУ звётностё акцЁонерного Товариства;
9.2.2.22. Прийняття рЁшення про видёл та про припинення Товариства, крЁм випадкЁв,
передбачених чинннм закоиодавством УкраУни, про лЁквЁдацЁю Товарнства, обрання лЁквЁдашйноТ
комёсёУТовариства, затвсрдження порядку та строкЁв лЁквЁдацЁУ Товариства, порядку розпод1лу мёж
акционерами майна, що запншаеться пёсля задоволення вимог кредитор!в, I затвсрдження
лЁквЁдащйного балансу;
9.2.2.23. Прийняття рЁшення про припинення Товариства у випадках Ёнших, нёж зазначенЁ у п.
9.2.2.22 Статуту, обрання комёсёУ з припинення, затвсрдження порядку та строкЁв припинення,
затвердження передавального або розпод1льчого балансу (акту);
9.2.2.24. Прийнятгя рЁшення за наслщками розгляду звЁту НаглядовоУ ради, звЁту ДнрекцЁУ, звЁгу
РевЁзЁйноУ комёсёУ;
9.2.2.25. Затвердження Кодексу корпоративного управлЁння Товариства;
9.2.2.26. Вирнпсння ёнших питань, що належать до виключноТ компстснцЁУ Загальних зборЁв згёдно
до чинного законодавства УкраУни.
9.2.3. Повноваження з вирЁшсння питань. що належать до виключноУ компстснцЁУ Загальних
зборЁв, не можутъ бути передан! (делегованЁ) ё н ш и м органам Товариства.
9.3. Порядок скликання Загальних зб о тв Товариства.
9.3.1. Проект порядку денного та порядок денний Загальних зборЁв Товариства затвсрджуються
Наглядовою радою Товариства, а в разЁ скликання позачерговнх Загальних зборЁв на вимогу
акцЁонерЁв у випадках, передбачених чинним закоиодавством УкраУни, - акцЁонерами, я к ё цього
вимагають.
9.3.1.1. До порядку денного рЁчних загальних зборЁв обов’язково вносяться питания про
затвсрдження рЁчного звЁту Товариства, про розподЁл прибутку ёзбнткЁв Товариства з урахуванням
вимог, передбачених чинним закоиодавством УкраУни, про прийняття рЁшсння за наслЁдкамн
розгляду звЁту НаглядовоУ ради, звЁту ДирскцЁУ, звЁту Р свёзёйно'УкомёсёУ.
9.3.1.2. До порядку денного рЁчних Загальних зборЁв Товариства також обов’язково вносяться
питания про обрання членЁв НаглядовоУ ради, затвсрдження умов цивЁльно-правових логоворЁв.
трудових договорЁв (контрактЁв), що укладатимуться з ними, встановлення розмЁру Ух винагороди.
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обрання особи, яка уповноважусться на пйписання договор1в (ко н тр а кт) з членами НаглядовоУ
ради та про прийняття ршсння про припинсння повноважень члежв НаглядовоТ ради, за винятком
випадюв, встановлсних чинним законодавством УкраТни.
9.3.2. Письмовс повщомлення про проведения Загальних збор1в (складсне зпдно чинного
законодавства УкраТни) та проект порядку денного надсилаетъся кожному акцюнеру, зазначеному
в перел!ку акшонер1в, складсному в порядку, встановлсному чинним законодавством УкраТни, на
дату, визначену Наглядовою радою, а в раэ1 скликання позачсргових Загальних збор!в на вимогу
акц1онер1в у випадках псредбачених чинним законодавством УкраТни, - акшонерами. якч цього
вимагають. Така дата не може передувати дню прийняття ршення про проведения Загальних
збор!в 1 не може бути встановленою ражше, ж ж за 60 джв до дати проведения Загалышх збор1в.
9.3.3. Письмовс повщомлення про проведения Загальних збор1в (складене зпдно чинного
законодавства УкраТни) та проект порядку денного, надсилаетъся акшонерам персонально
простим листом, у строк не шзжше ш ж за 30 дшв до дати Ух проведения особою, яка скликае
Загалып збори.
9.3.4. Товариство не шзжше ж ж за 30 джв до дати проведения Загальних збор1в публ1кус в
офшшному друкованому орган! повщомлення про проведения Загальних збор1в (складснс зпдно
чинного законодавства УкраТни, кр1м проектов р1шснь щодо кожного з питань, включених до
проекту порядку денного).
9.3.5. Товариство додатково надсилае повщомлення про проведения Загальних збор1в (складснс
зпдно чинного законодавства УкраТни) та проект порядку денного фондовж б1рж1, па якШ
Товариство пройшло процедуру лютингу, а також не шзжше ш ж за 30 джв до дати проведения
Загалышх збор1в розмшус на опасному веб-сайп шформацпо. передбачену чинним
законодавством УкраТни.
9.4. Документи. ЯК1 надаються акцюнерам. та документи. з якими пкшонери можуть
ознайомитися шл час пщготовки до Загальних збор!в.
9.4.1. Вщ дати надюлання повщомлення про проведения Загальних збор1в до дати проведения
Загальних збор1в Товариство надае акционерам можлив!Стъ ознайомитися з документами,
необхщними для прийняття р1шснь з питань порядку денного, та з проектом (проектами) р1шсння
з питань порядку денного за мгсцезнаходженням Товариства у робоч! дж, у робочий час.
9.4.2. В день проведения Загальних збор1в документи, необхщж для прийняття рш ень з питань
порядку денного, та проект (проекта) ршення з питань порядку денного Товариство надае
акшонерам у мкщ проведения Загальних збор1в.
9.4.3. Шсля над!слання акшонерам повщомлення про проведения Загальних збор!в Товариство не
мае права вносити змши до д окум ен т, наданих акшонерам або з якими вони мали можливють
ознайомитися, кр1м змж до зазначених д о кум ен т у зв'язку >з змшамн в порядку денному чи у
зв'язку з виправленням помилок. У такому раз! змжи вносяться не шзжше ж ж за 10 джв до дати
проведения Загальних збор1В, а щодо кацдндапв до склад)' оргашв Товариства - не шзжше шж за
чотири дж до дати проведения Загальних збор1в.
9.5. Пропозицп до проекту п о р я д к у ленного Загальних зСор!в. спос1б иовщомлепня
акию нсЫ в п р о змжн у проект! порядку денного Загальннх збошв.
9.5.1. Кожний акшонер мае право внести пропозицп щодо питань, включених до проекту порядку
денного Загальних збор1в (у т.ч. щодо нових кандидат до складу оргашв Товариства. кшьмсть
яких не може псрсвищувати к1льк1сного складу кожного з оргажв). Пропозицп вносяться не
шзшше шж за 20 дшв до дати проведения Загальних збор1в Товариства. а щодо кандидате до
складу оргажв Товариства - не шзшше ж ж за С1М дшв до дати проведения Загалышх збор1в.
9.5.2. Пропозицп до проекту порядку денного Загальних збор1в подаетъея у письмовШ форм! 13
зазначенням прозвища (найменування) акцюнера, який УТ вносить, кшькосп, типу та/або класу
належних йому акщй, змюту пропозицп до питания та/або проекту ршення (а також кшькосп,
тип>' та/або класу акшй, що !1алежать кандидату, який пропонусться ним акционером до склад)'
оргашв Товариства).
Пропозицп щодо канд ид ат у члени НаглядовоТ ради Товариства мають мютити
шформашю про те, чи е запропонований кандидат представником акцюнера (акцюнер1в), або про
тс, що кандидат пропонусться на посаду члена НаглядовоТ ради - незалежного директора.
1нформашя, визначена у пропозишях щодо члешв НаглядовоУ ради Товариства, обов’язково
С т о р ж к и 11 \ 1 1

включаеться до бюлстеня для кумулятивного голосування напроти прйвища вщповщного
кандидата.
У раз1 подання акцюнером пропозицп до проекту порядку денного Загальних збор1в щодо
дострокового припинення повноважень голови колепального виконавчого органу (особи, яка
зджежое повиоваження однооабного виконавчого органу) одночасно обов'язково подасгься
пропозижя щодо кандидатури для обрання голови колепального виконавчого органу Товариства
(особи, яка зд|йенюе повиоваження однооабного виконавчого органу) або призначенкя особи, яка
тимчасово зднюнюватимс його повноваження.
9.5.3. Наглядова рада Товариства, а в раз> скликання позачергових Загальних збор1в на вимогу
акцюнер1в у випадках, передбачених чинним закоиодавством УкраТни, - акцюнерн, як! цього
вимагають, приймають ршення про включения пропозишй до проекту порядку денного та
затверджуютъ порядок денний не шзжше ник за 15 джв до дати проведения Загальних збор!в, а
щодо кандидате до складу- орган!в Товариства - не шзжше ж ж за чогири дж до дати проведения
Загальних збор1в.
9.5.4. Пропозицп акц10нер1в (акцюнера), якч сукупно е власниками 5 або бшьше вщеотюв простих
акщй, шдлягають обов'язковому включению до проекту порядку денного Загальних збор1в. У
такому раз! ршення НаглядовоТ ради про включения питания до проекту порядку денного не
вимагаеться, а пропозищя вважасться включеною до проекту порядку денного, якщо вона подана з
дотрнманням вимог п.9.5.1, та п. 9.5.2.
9.5.5. Р1шсння про вщмову у включенш до проекту порядку денного Загальних збор1в Товариства
пропозицп акцюнер1в (акцюнера), яю сукупно с власниками 5 або бшьше вщсотк!в простих акшй,
може бути прийнято тшьки у раз!:
9.5.5.1. недотримаиня акцюнерами строку, встановленого п.9.5.1;
9.5.5.2. нсповноти даннх, передбачених п. 9.5.2.
Ршення про вшмову у включенш до проекту порядку денного Загальних збор1в Товарнства
пропозишй акц10нер1в (акшонера), яким наложить менше 5 вщеотмв акшй, можс бути прийнято у
раз! неповноти даних, передбачених п.9.5.1-9.5.2, та з шших шдстав, визначених Статутом
Товарнства.
9.5.6. Мотивованс рйисння про вщмову у включенш пропозицп до проекту порядку денного
Загальних збор!в Товариства надсилаеться Наглядовою радою акшонеру протягом трьох джв з
моменту його прийняття.
9.5.7. У раз1 внесения змш до проекту порядку ленного Загальних збор1в Товариство не шзшше
шж за 10 джв до дати проведения Загальних збор!В надсилае акщонерам повщомлення з проектом
порядку денного персонально простим листом. Товариство також надсилае повщомлення з
проектом порядку денного разом з проектом рннснь щодо кожного з питань, включених до
проекту порядку денного загальних збор1в фондов^ б|рЖ1 (б 1ржам), на якнх Товариство пройшло
процедуру листингу, а також не шзшше шж за 10 джв до дати проведения Загальних збор1в
розм1щус на власному всб-саГт вщиовщну шформашю про змжи у проект! порядку денного
Загальних збор1в.
9.5.8. Повщомлення про змжи у проекп порядку денного Загальних збор1в не шзжше н'|ж за 10
джв до дати проведения Загальних збор1в пуб.'пкуеться в офщшному друкованому органI.
9.6. Нопялок проведения Загальиих збор!В.
9.6.1. Порядок проведения Загальних збор1в встановлюсгься цим Статутом та рйиснням Загальних
збор!в.
9.6.2. Головуе на Загальних зборах Голова НаглядовоТ ради, член НаглядовоТ ради чи жша особа,
уповноважена (призначена) Наглядовою радою.
Головуючий на Загальних зборах керуе роботою Загальних збор1в, оголошуе про вщкриття
Загальних збор1в та завершения Тх роботи, вщповщае за пщтримання порядку пщ час проведения
Загальних збор^в та контролюс дотримання регламенту Загальних збор1в, оголошус питания
порядку денного I надае слово учасникам Загальних збор1в, дае пояснения з питань, пов’язаних 13
проведениям Загальних збор1в, ставить на голосування проекти р1шснь з питань порядку денного
та оголошуе пщеумки голосування, сшльно з секретарем Загальних збор|‘в пщписуе протокол
Загальних збор1в.
9.6.3. Перед початком Загальних збор1в акшонери (Тх представники) проходять рссстращю.
Рсестращя акшонер!В (Тх прслставниюв) проводиться на пщетав! псрсл1ку а к ц ю н е р 1В , ям мають
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право на участь у Загальних зборах, складсного в порялку, перслбаченому чинним законодавством
УкраТни, 13зазначенням млькосп голоав кожного акцюнсра.
9.6.4. Рсестрашю акцюнср!в (Тх прсдставннм'в) проводить реестращйна ком!С1Я, яка призначасться
Наглядовою радою, а в раз1 скликання позачсргових Загальних збор!В на вимогу акц'юнсргв у
випадках, персдбачених чинним законодавством УкраТни, - акцюнерами, ям цього вимагають.
9.6.5. Псрсл1к акц 10нср!В, ям заресструвалнся для участ! у Загальних зборах, тдписус голова
реестрацшноТ комюи, який обнраеться простою бьльнпспо голос!в ТУчлсшв до початку проведения
ресстрацп. Перел1к акцюнср!в, ям заресструвалнся для участ! у Загальних зборах, додасгься до
протоколу Загальних збор1в.
9.6.6. Акцюнери (акцюнер), ям на дату складсння перел1ку акцюнср 1в, ям' мають право на участь
у Загальних зборах, су купно е власниками 10 1 больше вщсотмв простих акшй, а також
Нацюнальна комкля з цшних папер!в та фондового ринку можуть призначатн своТх представннмв
лпя нагляду за ресстрашсю акщонср1в, проведениям Загальних збор1в, голосуванням та тдбнтгям
його пщсуммв. Про прнзначення таких представннмв Товариство повщомлясться пнсьмово до
початку рссстрацп акцюнер1В.
9.7. Кворум (щ тю м о чш сп Л Загальних збор|»
9.7.1. Н аявтсть кворуму Загальних збор1в визначасться рсестрашйною комюкю на момент
замнчення рсестрацн акцюнер1в для учасп у Загальних зборах.
9.7.2. Загальш зборн Товариства мають кворум за умови ресстрацп для учасп у них акцюнср1в, ям
сукупно с власниками б>льш як 50 вщсотмв голосуючих амий. Загадил зборн Товарнства
внзнаються правомочними лише за наявносп кворуму.
9.8. Порядок прийняггя рииень Загальнимн збопами
9.8.1. Одна голосуюча акш'я надас акцюнеру один голос для вирннення кожного з пигань,
вннесених на голосування на Загальних зборах, кр1м проведения кумулятивного голосування. При
кумулятивному голосуванж загальна к1льмсть голос Iв акшонера помножусться на кшьмсть
члсшв органу Товариства, що обнраються, а акцюнер мае право вщдати вы шдраховаш таким
чином голоси за одного кандидата або розподшгти Тх М1Ж кЬлькома кандидатами.
9.8.2. Право голосу на Загальних зборах мають акцюнери - влаеннкн простих акщ'й Товариства,
ям волод1Ють акциями на дату складсння перел1ку акцюнер!в, ям мають право на участь у
Загальних зборах.
9.8.3. Акцюнер, який не зарсеструвався для участ! у Загальних зборах, не мае права братн участь у
Загальних зборах та голосувати на них.
9.8.4. Рш ення Загальних збор!В з питания, винссеного на голосування, прнймасться простою
бшышетю ГОЛОС1В акцюнер1В, ям заресструвалнся для участ! у Загальних зборах та е власниками
голосуючих з цього питания акшй, кр1м внпадмв, персдбачених у п.9.8.5., п.9.8.6, п.9.8.8 та
п.9.8.7. Статуту.
9.8.5. Обраними до складу органу Товариства вважаються кандидата, ям набрали найбиьшу
кшьмсть голос1В акцюнер 1В поргвняно з шшими кандидатами.
Члени органу Товарнства
вважаються обраними, а орган Товариства вважасться сформованим виключно за умови
обрання повного мльмсного складу органу Товарнства шляхом кумулятивного голосування.
9.8.6. Рш ення Загальних збор1в з питань, персдбачених пунктами 9.2.2.2 - 9.2.2.7 та 9.2.2.22 цього
Статуту, прнймасться бшьш як трьома чвертями голоыв акцюнерш вщ загальноТТх млькость
9.8.7. Рш ення Загальних збор!В з питания, передбаченого пунктом 9.2.2.21 Статуту, прнймасться
простою бЬы ш стю голос!в ак1понер!в вщ загальноТТх кшькосп у внпадку, якшо риикова варпсть
майна або послуг, що е предметом такого правочину, становить 50 I бшьше вщсотмв вартосп
актив1в за даними останньоТ р1чноУ финансово!' з в т ю с п Товариства.
9.8.8. Загальш збори не можуть приймати рпиення з питань, не включених до порядку денного,
кр!м питань зм1ни черговосп розгляду питань порядку денного та оголошення перерви у ход!
Загальних збор1в до наступного дня. Загальш зборн пщ час Тх проведения можуть змшювати
чергов!Сть розгляду питань порядку денного за умови, що за ршгсння про змшу чсрговосп
розгляду питань порядку денного буде вщдано не менше трьох чвертей голос|'в акцюнер)в, ям
заресструвалнся для учасп у Загальних зборах.

Сторш ка 13 з 13

9.8.9. На Загальних зборах голосування проводиться з уах питань порядку денного, винесених на
голосування.
9.9. Перерва на Загалыш х збопах.
9.9.1. У ход| Загальних збор1в може бути оголошено перерву до наступного дня. Рш сння про
оголошення перерви до наступного дня прнймаетъся простою бшышетю голос!в акцюнер!В. ям
заресструвалися для учасп в Загальних зборах та е власникамн акшй, голосуючих принайми! з
одного питания, шо розглядатнметься наступного дня. Повторна реестрашя акцюнср!в (Ух
представниюв) наступного дня не проводиться.
9.9.2. Кш ьмстъ голос!в акцюнер1В, яю зарееструвалися для учасп в Загальних зборах,
визначасться на шдепмй даних рсестрацн першого дня.
9.9.3. Пгеля перерви Загальш збори проводяться в тому самому мюш, що зазначснс в повщомленж
про проведения Загальних збор1в.
9.9.4. Кш ьмстъ перерв у ход! проведения Загальних збор1в не може перевишувати трьох.
9.10. Споаб голосування
9.10.1. Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводиться тшьки з
використанням бюлетешв для голосування. Отримання акшонерами (Ух представннками)
бюлстешв для голосування шдтверджуеться шдписами учасниюв загальних збор1в у перел1ку
акцюнер1в, яю заресструвалися для учасп у Загальних зборах.
9.10.2. Форма I текст бюлстеня (бюлстешв) для голосування затверджуються Наглядовою радою
не шзшше шж за 10 дшв до дати проведения Загальних збор1В, щодо обрання кандидат!в до
складу оргашв Товариства - не шзшше ш ж за чотири дш до дати проведения Загальних збор1в. а в
раз! скликання позачергових Загальних збор1в на вимогу акцюнер1в у випадках, передбачених
чинним законодавством УкраУни, - акшонерами, ям цього внмагають.
9.10.3. Акцюнери мають право до проведения загальних збор!в ознайомитись з формою бюлетеня
для голосування в порядку, визначеному п.9.4, цього Статуту.
9.11. Л1чильна комк1я
9.11.1. Шдрахунок голоо'в на Загальних зборах, роз’яснсння щодо порядку голосування,
шдрахунку голос!в та шших питань, пов'язаних 13 забезпеченням проведения голосування на
Загальних зборах, надае л1чильна комюя, яка обирасться Загальними зборами.
9.11.2. К1льк1сний склал л1чилыюУ комкш не може буги меншим шж три особи. До складу
л 1ЧильноУ КОМ1С11 нс можуть включатися особи, ям входять або е кандидатами до складу оргашв
Товариства.
9.11.3. До обрання л1чилыюУ комгсИ шдрахунок голоав на Загальних зборах, роз'яснення щодо
порядку голосування, шлрахунку голоав та з шших питань, пов’язаних п забезпеченням
проведения голосування на Загальних зборах, надае рсестрацшна комнля, яка формусться
Наглядовою радою Товариства. В раз! скликання позачергових Загальних збор1в на вимогу
акцюнср1В у випадках, передбачених чинним законодавством УкраУнн, • акцюнери ям цього
внмагають формують тимчасову л!чильну комюю.
9.11.4. Наглядова рада Товариства (у раз! скликання позачергових Загальних збор!в на вимогу
акцюнер1в у випадках, передбачених чинним законодавством УкраУни) зобов’язана визначнтн
першим питаниям порядку денного Загальних збор1в Товариства питания про обрання Л1ЧИЛьноУ
КОМ1С11.
9.12. Протокол про писум ки голосування
9.12.1. За шдсумками голосування складасться протокол, «цо шдписусться вс1ма членами
л1чильноУ ком1си Товариства, ям брали участь у шдрахунку голоав. У протокол! про шдсумки
голосування (кр1м кумулятивного голосування) зазначаються дата проведения голосування,
п!гтання, винесене на голосування, ршення I мльмстъ голоав "за", "проти" I "утримався" щодо
кожного проекту рниення з кожного питания порядку денного, вннсссного на голосування,
к!льк1сть голос 1в акшонср1в, як! не брали учасп у голосуванш, мльмсть голоав акшонер1в за
бюлетенями, визнаними нед1йсннми. У протокол! про шдсумки кумулятивного голосува!шя
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зазначаються: дата проведения голосування; кшьюсть голос 1в, отриманих кожннм кандидатом у
члени органу Товариства; кмькють голоав акцюнер1В, як! не брали участт у голосуванж; кшькють
голос1в акц10нер)в за бюлстсиями, визнаними недгёсними.
9.12.2. Пшсння Загальних збор1в вважаеться прийнятим з моменту складення протоколу про
пщеумки голосування.
9.12.3. Пщеумки голосування оголошуються на Загальних зборах, пщ час яких проводилося
голосування. Шсля закритгя Загальних збор1в пщеумки голосування доводиться до вщома
акц10нер1в протяго.м 10 робочих джв шляхом надання протоколу про пщеумки голосування для
ознайомлення в порядку, передбаченому п.9.4 цього Статуту.
9.12.4. Протокол про пщеумки голосування додаеться до протоколу Загальних збор1в.
9.12.5. Шсля складення протоколу про пщеумки голосування бюлетеш для голосування
опечатуються Л1Чильною ком1аею та зберцаються у Товарнств! протяго.м строку його д1ялыюст1,
але не бшьше чотирьох роюв.
9.12.6.Шсля закриття Загальних збор1в пщеумки голосування доводиться до вщома акцюнер1В
протягом 10 робочих джв шляхом розм1щенни протоколу про пщеумки голосування на власному
веб-сайп Товариства в мереж! 1нтернет.
9.13. Протокол Загальних зб о тв
9.13.1. Протокол Загальних збор1в складасться протягом 10 дшв з моменту закриття Загальних
збор1в та пщпнеуетъея головуючим 1 секретарем Загальних збор1в.
9.13.2. Секретар Загальних збор1в призначастъся Наглядовою радою, а в раз! скликання
позачергових Загальних збор!В на вимогу акщонер1в у випадках, передбачених чинним
закоиодавством УкраУни, - акцюнерами, як! цього вимагають.
Секретарем Загальних збор1в може бути призначений Корпоративний секретар
Товариства.
9.13.3. До протоколу Загальних збор1в заноситься вщомосп. передбачеж чинним закоиодавством
УкраТни.
9.13.4. Протокол Загальних збор1в, подписаний головуючим та секретарем Загальних збор1в,
пщшивасгься, скрншюеться печаткою Товариства та пщписом Голови Днрскцп.
9.13.5. Корпоратнвний секретар Товариства мае право оформляти внтяги з протокол!в Загальних
збор1В, як1 засвщчуються його пщписом та печаткою Товарнства.
9.14. Позачепгов! Загалы й збопи
9.14.1. Позачергов! Загатьж збори скликаються Наглядовою радою:
9.14.1.1. з власноТ нншативи;
9.14.1.2. на вимогу Дирскци - в раз1 порушення провадження про визнання Товариства банкрутом
або необхщносп вчинення значного правочнну;
9.14.1.3. на вимогу Рсв13жноТ комгсн;
9.14.1.4. на вимогу акцюнер1в (акцюнера), як! на день подання вимогн сукупно с власниками 10 I
бшьше вщсотк1в простих акщй Товарнства;
9.14.1.5. в шших випадках, встановлених чинним закоиодавством УкраТни або Статутом
Товариства.
9.14.2. У внпадку скликання позачергових Загальних збор1в з власноТ нпш'атнвн НаглядовоТ ради
Тх скликання та проведения (у т.ч. компетеншя, порядок скликання та проведения, визначенни
кворуму, порядок прийнятгя рниень, С1ЮС10 голосування) здШснюсгься вщповщио до п.п. 9.1. 9.13 цього Статуту.
9.14.3. Якщо цього вимагають 1нтереси Товариства, Наглядова рада при прийнягп ршенни про
скликання позачергових Загальних збор1в можс встановити, що повщомлення про скликання
позачергових Загальних збор1в здшснюватиметься не шзшше ж ж за 15 джв до дати Тх провслення
в порядку, вщповщно до п.9.3.2 - 9.3.5. Статуту. У такому раз1 Наглидова рада затверджус
порядок денннй.
9.14.4. Наглядова рада не можс прийняти р1шення, зазначенс в п.9.14.3 Статуту Товариства. якщо
порядок денннй позачергових Загальних збор1в включае 1жтання про обрання члежв НаглядовоТ
ради.
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9.14.5. Вимога про скликання позачсрговнх Загалышх збор1в подасгься в письмов1й форм)
ДирскшТ Товарнства на адресу за мгсцсзнаходженням акцюнсрного Товариства 13 зазначснням
органу Товариства або пр1звищ (найменувань) акщонер1в, ям вимагають скликання позачсрговнх
Загальних збор1В, подстав для скликання та порядку денного. У раз! скликання позачергових
Загальних збор>в з пншативи акшонср1в вимога повинна також мютитн шформашю про мльмсть,
тип I клас належинх акшонерам акшй та бути шдписаною вс|'ма акцюнерами, як! ГУ подають. Якщо
порядком дснним позачсрговнх Загальних збор1в передбачсно питания дострокового припиисння
повноважень голови колспального внконавчого органу (особи, яка здшенюе повноваження
однооабного внконавчого органу), одночасно обов'язково подасгься пропозищя щодо
каидидатури для обраиня голови колспального внконавчого органу Товариства (особи, яка
здШснюс повноваження однооыбного внконавчого органу) або для призначення особи, яка
тимчасово зд|йснюватимс йога повноваження.
9.14.6. Наглядова рада ириймас рпиення про скликання позачсрговнх Загальних збор1в або про
вщмову в такому скликаны протягом 10 дшв з моменту отримання вимоги про Ух скликання.
9.14.7. Рш ення про вщмову у скликанж позачергових Загальних збор1В можс бути прийнято
тшьки у разк
9.14.7.1. якщо акцюнери на дату подання вимоги не с власниками псредбачсноТ п.9.14.1.4 Статуту
Товариства юлькосл простих акщй Товариства;
9.14.7.2. неповноти даних, персдбачених п.9.14.5 Статут)- Товарнства.
9.14.8. Ржюння НаглядовоУ радн про скликання позачергових Загальних збор1в або мотивоване
р1шсння про вщмову у склнканш надасться вщповщному органу Товариства або акшонерам, ям
вимагають Ух скликання, не шзшшс шж за три дж з моменту його прийняття.
Наглядова рада не мае права вн оси т змши до порядку ленного Загалышх збор!в, що
м ю т н т ь с я у вимоз! про скликання позачергових Загальних збор1в, кр|м включения до порядку
денного нових питань або п р о е к т рпнень.
9.14.9. Позачергов! Загалып зборн мають бути проведен! протягом 45 дшв з дати подання вимоги
про Ух скликання.
9.14.10 У раз! якщо протягом строку, встановленого п.9.14.6 Статуту Товарнства, Наглядова рала
не прийняла рпиення про скликання позачергових Загальних збор1в Товариства, таю зборн можуть
бути скликан! акцюнерами, ям цього вимагають. Р1шсння НаглядовоУ ради про вщмову у
скликанж позачергових Загальних збор1в акцюиер1в можс бути оскаржено акцюнерами до суду.
Акцюнери, ям скликають позачергов! Загалып зборн Товарнства, не шзжше ж ж за 30 дшв до
дати проведения позачергових Загальних збор1в публ1кують в офщшному друкованому орган!
повщомлення про проведения позачсрговнх Загальних збор1в Товариства та додатково
надсилають повщомлення про проведения позачергових Загальних збор1в та проект порядку
денного фондовой б|рж! (61'ржам), на якш акцп Товариства псрсбувають у б1ржовому списку.
Пов1домлення про проведения позачергових Загальних збор1в на вимогу акцюнср|'в повннне
М1стити дань передбачеж чинним законодавством УкраУни, а також адресу, на яку акцюнери
можуть надекпати пропозишУ до проекту порядку денного позачергових Загальних збор1В.
Повщомлення про проведения позачергових Загальних збор1в затвсрджуеться акцюнерами, ям
скликають Загалып збори.
9.14.11. У раз! скликання Загальних збор1в акцюнерами повщомлення про це та ниш матер1али
розсилаються вс1м акшонерам Товариства особою, яка веде обл1к прав власност! на акцп
Товариства.
10. Н А ГЛ Я Л О П А РАД А Т О В А Р И С Т В А
10.1. Ствооення НаглядовоУ пали.
10.1.1. Наглядова рада Товарнства е органом, що здшенюе захист прав акцюнер1в Товариства, I в
межах свосУ компстснцп, визначсноУ Статутом та чинним законодавством УкраУни, контролюс та
ре!уЛЮС Д1ЯЛЬШСТЬ ДирскшУ.
10.1.2. Порядок роботи, виплати вннагороди та вщповщалынсть члсшв НаглядовоУ радн
визначасться чинним законодавством УкраУни, Статутом Товарнства, Положениям про Наглядову
ралу, а також договором, що укладасться з членом НаглядовоУ ради. Такнй допшр вщ 1мсж
Товариства пщпнеуетъея уповповаженою Загальнимн зборами особою на умовах, затвердженнх
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ршснням Загальних збор1в. Такий цивтльно-правовий догов1р може бути або оплатим , або
безоплатним.
10.2. К‘омпетенц1Я НаглядовоТ пали.
10.2.1. До компетенци НаглядовоТ ради Товариства иалежить внрнпсння питань, передбачених
чинним законодавством УкраТни, цим Статутом, а також псрсданих на виршення НаглядовоТ ради
Загальними зборами.
10.2.2. До виключноУ компстснци НаглядовоТ ради налсжить:
10.2.2.1. Затвсрджсння в межах своеТ компетенци положень, якими рсгулюютъся питания,
пов'язаш з Д1ЯЛЫЙСГЮ Товариства;
10.2.2.2. Прийняття ршення про проведения ргчних (чергових) та позачергових Загальних збор1в,
затвсрджсння повщомлення про проведения Загальних збор1в. подготовка проекту порядку
денного, порядку денного. проек-пв рнпснь Загальних збор<в та зразку бюлетеня, прийняття
рниення про дату Тх проведения та про включения пропозишй до проекту порядку денного, кргм
випадмв скликання акционерами позачергових Загальних збор1в.
10.2.2.3. Прийняття ршення про продаж рашше викуплених Товариством акшй;
10.2.2.4. Прийняття ршкння про розмщення Товариством шших щнних папер1В, кр1М акшй, на
суму, що не псрсвищуе 25 в1дс0тк1в вартосп актив!в Товариства;
10.2.2.5. Прийняття ршення про викуп розмицених Товариством шших, кр>м акшй, щнних
папер!в;
10.2.2.6. Затвердження ринковоТ вартосп майна (цшннх папер1в) у випадках. передбачених
чинним законодавством УкраТни;
10.2.2.7. Обрання та припинсния (вщкликання) повноважень Голови та члежв Дирекцн
Товариства;
10.2.2.8. Затвердження умов трудового (цив1лыю-правового) договору, який укладатиметься з
Головою та членами Дирекцн, встановлення розм1ру ТхньоТ винагороди;
10.2.2.9. Прийняття решения про вщеторонення голови або члена Дирекцн вш эдойснення
повноважень та обрання особи, яка тимчасово здМсшоватиме повноваження Голови Дирекцн;
10.2.2.10. Обрання ресстрацпйноТ комки, за винятком випадюв, встановлених чинним
законодавством УкраТни, обрання (призначення) головуючого та секретаря Загальних збор1в;
10.2.2.11. Обрання аудитора (аудитор1в) Товариства та визиачення умов договору, що
укладатиметься з ним, встановлення розм1ру оплати його послуг,
10.2.2.12. Визначсння дати складення псрслшу ос1б, як1 мають право на отримання див1денд1в,
порядку та строк1В виплати дивщенддв;
10.2.2.13. Визиачення дати складення псрсл1ку акцюнер!в, як| мають бути повщомлеш про
проведения Загальних збор!в, та дати складення нсрсл1ку акцюнер1в, ям мають право на участь у
Загальних зборах вщповщно до Статуту Товариства;
10.2.2.14. Виршення питань про участь Товариства у промислово-фшансових трупах та шших
об’еднаннях (асощашях), про заснування (створення), участь у заснувашн (створснш) та
припинення (рсоргашзашю, лжвщашю) Товариством шших юридичних оаб (у т.ч. доч1ржх
шдприемств (говариств)), про зд|йснення Товариством внеекмв до статутннх катгш пв юридичних
оаб, про затвердження статупв (шших установчнх д о кум ен т) доч1ршх гпдпрнемств (товариств)
та шших юридичних оаб, частками (акшями. паями) у статутному каштагп яких володю
Товариство, про створення та припинення (закриття) ф Ы й, прсдставннцтв та шших
вщокрсмлених (сгруктурних) тдроздйпв Товариства, про затвердження положень про фйнТ,
представництва та шил вщокремлет (структурш) шдроздьти Товариства;
10.2.2.15. Виршення питань. передбачених чинним законодавством УкраТни, в раз1 злиття.
приеднання, подьту. видшу або псрстворення Товариства;
10.2.2.16. Прийняття р1шсння про надання згоди на вчинення значного правочнну у випадках.
передбачених чинним законодавством УкраТни;
10.2.2.17. Визиачення ймов1рносп внзнання Товариства неплатосироможннм внаслщок прийняття
ним на себе зобов'язань або Тх виконання, у тому чисти внаслщок виплати дивщснд1в або внкупу
акщй;
10.2.2.18. Прийняття ршення про обрання оцшювача (ошнювач1в) майна Товариства та
затвсрджсння умов договору, що у кладатиметься з ним. встановлення розм1ру оплати його послуг;
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10.2.2.19. Прийнятгя ршення про обрання (замIну) дспозитар!Я шнних папср1в та затвердження
умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розм!ру оплати його послуг;
10.2.2.20. Надсилання в порядку, псрсдбачсному чинним закоиодавством УкраУни, письмових
пропозишй акщонсрам про придбання простих акщй особою (особами, що дйоть стльно), яка
придбала контрольний пакет акщй Товариства;
10.2.2.21. Прийнятгя рннсння про запровадження в Товариств! посади внутршнього аудитора
(створсння служби внутршнього аудиту);
10.2.2.22. Обрання та звшьнення (припинення повноважень) корпоративного секретаря
Товарнства;
10.2.2.23. Утворення ко.мгтеп'в НаглядовоУ ради та затвердження перел!ку питань, як1 передаються
Ум для внвчення та пщготовки;
10.2.2.24. У випадках, передбачених чинним закоиодавством УкраУни, прийняття ршення про
надання згоди на вчинення або вщмову вщ надання згодн на вчннення Товариством правочнну,
щодо якого с заштересовашсть;
10.2.2.25. Затвердження порядку використання кошпв Резервного фонду Товариства в межах,
дозволених чинним закоиодавством УкраУнн та ним Статутом;
10.2.2.26. Визначення поточних напрям)В Д1Яльносп Товариства, затвсрдження рйжих плашв
розвитку Товариства;
10.2.2.27. Затвердження принцишв оргажзащйно-управлшськоУ структури Товариства;
10.2.2.28. Визначення складу та обсягу вщомостсй, що становлять комершйну таемницю та
конфщенщйну шформашю про дюльшеть Товариства, а також вж ю тя заход!в щодо забезпечення
Ух нерозголошення;
10.2.2.29. ЗдШснення контролю за д1яльшстю Днрекцп, кер|вшшв доч|'ртх пщприсмств, фйнй та
представництв Товариства з метою забезпечення вщповщносп господарськоУ дмшьносп
Товариства, його доч!ршх пщприсмств, ф Ы й та представництв чинному законодавству УкраУни,
цьому Статуту, статутам доч|‘ршх пщприсмств, положениям про вщповщж фшн та ниш
вщокрсмлеш пшроздши, правилам, процедурам та шшим вн утрш тм документам Товарнства,
ЗД1Йснення контролю за дотриманням в Товариств! норм чинного законодавства УкраУни;
10.2.2.30. Вир1шення питань про участь доч|рн1Х пщприсмств Товариства у промнеловофнюнсових трупах та шших об'еднаннях (асощашях), про заснування (створення), участь у
заснуванж (створенш) та припинення (рсоргажзащю, лшвщашю) доч1ржмн пщприсмствами
Товариства шших юрндичннх оаб (у т.ч. доч1ржх пщприсмств), про здшенення доч|'ржми
пщприсмствами Товариства внесюв до статутних к а л и н а юридичних оаб, про затвердження
статупв (шших уетановчнх документе) доч1ржх пщприсмств та шших юридичних оаб, чаегкамн
(акшя.ми, паями) у статутному каштал! яких волод1ють доч1рш пщприсмства Товариства, про
створсння та припинення (закриття) ф ш й, представництв та шших вщокрсмлсних (структурннх)
пщроздйнв доч!ржх пщприсмств Товариства, про затвердження иоложень про фшУ,
представництва та йшн вщокремлеж (структурж) пщроздйш доч1ршх пщприсмств Товарнства;
10.2.2.31. Визначення основних напряммв д!яльност1 доч!ржх пщприсмств, затвердження Ухжх
р1чннх плажвта з в т в про виконання цих плажв;
10.2.2.32. Визначення порядку використання прибутку та покриття збигмв вщ господарськоУ
д1яльност1 доч 1р1пх пщприсмств;
10.2.2.33. Прийняття будь-яких кадрових р1шень (в тому числ! стосовно прийому на роботу
(призначення), звшьнення, переведения) щодо кср1вннк!в доч!ржх пщприсмств (товариств);
10.2.2.34. Прийняття рннсння про проведения позачергових рсв131Й та аудиторських нерев1рок
фжансово-господарськоУ Д1ялыюст1 Товариства. його доч!ржх пщприсмств, фйнй та
представництв;
10.2.2.35. Розгляд висновюв та матер1ал1в службових переварок 1 внутрйпжх розелшувань, що
проводяться Рев!31йною ком1С1СЮ, аудитором Товарнства, державними контролюючнми органами,
внутрйнжми пщроздшами Товариства;
10.2.2.36. Вирйнення 1нших питань, що належать до внключноУ компстенцн НаглядовоУ ради
зпдно з чинним закоиодавством УкраУнн або Статутом Товариства;
10.2.3. Питания, що належать до виключноУкомпетенцн НаглядовоУ ради, не можуть внр!шуватися
жшими органами Товарнства, кр!.м Загальних збор1в, за вннятком випадмв, встановленнх чинним
закоиодавством УкраУнн.
10.2.4. Для ЗД1ЙСНСННЯ покладених на неУобов’язюв та функшй Наглядова рада мае право:
10.2.4.1. Отримувати шформашю та документи. що стосуються д!яльносп Товариства;
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10.2.4.2. Вимагати з в т в та пояснень вщ Голови та члсжв ДирскцИ, шших прашвннмв
Товзриства, доч1рн1.ч пщприсмств, ф Ы й, представництв щодо УхньоУ посадовоУ Д1ЯЛЬносп';
10.2.4.3. Скасувати рпиення або розпорядженпя (наказ), прийш т Дирекшею чи Головою
Дирекцп, яюцо таке ршсння або розпорядженпя прийнято з порушенням норм чинного
законодавства УкраТни чи цього Статуту, може запод1яти шкоду Товариству або суперечнтъ мет!
дмльносп Товариства;
10.2.4.4. Здшснювати шин ди, ям можуть бути необходимый для ефективного виконання
Наглядовою радою своТх завдань.
10.3. Обрання члсш в НаглядовоУ пади
10.3.1. Члени НаглядовоУ ради Товариства обираються акцюнерами гид час проведения Загальних
збор1в товариства на строк до наступних р!чних збор1в Товарнства. Якщо ргчш збори Товариства
не були проведон у строк, встановлений п.9.1.3 Статуту, або не було прийнято рпиення,
передбачеж пунктами 9.2.2.16 - 9.2.2.17 цього Статуту, повноваження члежв НаглядовоУ ради
припиняються, кр1М повноважень з подготовки, скликання >проведения збор1в Товарнства.
10.3.2. Членом НаглядовоУ ради Товариства можс бути лише ф1зична особа. До складу НаглядовоУ
радн обираються акцюнери або особи, ям представляють Ухж штерсси, та'або незалежж
дирсктори.
10.3.3. Повноваження члена НаглядовоУ ради дШсж з моменту його затвердження решениям
Загальних збор1в.
10.3.4. Обрання члежв НаглядовоУ ради здШснюсться виключно шляхом кумулятивного
голосування. Под час обрання члежв НаглядовоУ радн разом з шформашею про кожного кандидата
(пр!звищс, 1м’я, по батьков1 (найменування) акцюнера, розм!р пакета акшй, що йому наложить) у
члени НаглядовоУ ради в бюлетеш для кумулятивного голосування зазначасться шформаш'я про
те. чи с такнй кандидат акцюнером, представником акцюнера або групи акцюнер1в (13
зазначеиням шформащТ про цього акцюнера або аюцонср1в) або чи с вш незалежним директором.
10.3.5. Одна й та сама особа може обиратися до складу НаглядовоУ ради нсодноразово.
10.3.6. Член НаглядовоУ ради не може бути одночасно членом Правлшня Товарнства та/або
членом Рев131ЙноУ комки Товариства.
10.3.7. Кшьмсний склад НаглядовоУ ради встановлюстъся Загальнимн зборами I мае становити не
менше 5 ос)б, у т.ч. Голова НаглядовоУ радн.
10.3.8. Якщо мльмсть члежв НаглядовоУ ради, повноваження яких Д|йсж, становитиме половину
або менше половини и обраного вщповщно до внмог цього Статуту та чинного законодавства
УкраУни Загальнимн зборами Товарнства мльмсного складу, Наглядова рада не може приймати
рпиення. кр1м р1шень з питань скликання позачергових Загальних збор1в Товарнства для обрання
решти члсшв НаглядовоУ ради. Товариство протягом трьох мгсящв мае скликатн позачергов!
Загалып збори для обрання решти члсжв НаглядовоУ радн.
10.3.9. Голова НаглядовоУ ради Товариства обирасться членами НаглядовоУ радн з Ух числа
простою бшышетю голос1в вод кшьмсного складу НаглядовоУ ради.
10.3.10. Голова НаглядовоУ ради Товариства оргажзовуе и роботу, скликае засщання НаглядовоУ
ради та головус на них, зд!Йсню€ шип повноваження, передбачеж чинним законодавством
УкраУни, Статутом Товариства та Положениям про Наглядову раду.
10.3.11. У рам тимчасовоУ неможлнвосп виконання Головою НаглядовоУ ради своУх повноважень
його повноваження здШсгаое один 13 члежв НаглядовоУ ради за и ршенням, шляхом тимчасового
виконання обов’язмв Голови НаглядовоУ ради протягом строку (термшу), встановленого у рнненш
НаглядовоУ радн.
10.4. Засщання НаглядовоУ пали
10.4.1. Засщання НаглядовоУ ради скликаються за шпцативою Голови НаглядовоУ ради або на
вимогу члена НаглядовоУ ради.
10.4.2. Засщання НаглядовоУ ради також скликаються на вимогу Рев!з1йноУ комкн, ДирекщУ чи
його члена, ям беруть участь у засоданш НаглядовоУ ради.
10.4.3. Засщання НаглядовоУ рачи проводяться в М1ру необходносп, алс не родше одного разу на
три М1СЯЦ1. Засщання НаглядовоУ ради веде ТУ Голова або один 13 членов НаглядовоУ ради, який
тнмчасово виконуе обов’язкн Голови НаглядовоУ ради.
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10.4.5.3асщання НаглядовоТ ради е правомочным, якщо в ньому бсрс участь бьтьше половини и
складу. У раз! дострокового припинення повноважень одного чи кшькох члежв НаглядовоТ ради I
до обрання всього складу НаглядовоТ ради засшання НаглядовоТ ради с правомочними для
виршення питань вщповщно до и компетенци за умови, т о кчпькютъ члежв НаглядовоТ ради,
повноваження яких с чинними, становнть бшыце половини и складу.
10.4.6. На вимогу НаглядовоТ ради в ГГ засщанж беруть участь члени Дирскцм або шин особи,
визначеж Наглядовою радою.
10.4.7. Р|шсння НаглядовоТ ради приймаеться колепалыю, простою бьтышепо голоав члежв
НаглядовоТ ради, яю беругь участь у засщашн та мають право голосу.
Ршення НаглядовоТ ради е обов’язковимн до виконання членами 11аглядовоТ ради, Голового
та членами Дирекцн, уам а ждроздщами та прашвникамн Товариства, кер1вниками доч1ржх
ждприемств, ф1л1Й та представництв Товариства.
10.4.8. На засщанж НаглядовоТ ради кожний член НаглядовоТ ради мае один голос.
10.4.9. У раз1 р!вного розподшу голоав члежв НаглядовоТ ради шд час прийняття р1шснь право
вир1шалыюю голосу наложить Голов! НаглядовоТ ради.
10.4.10. Протокол засщання НаглядовоТ ради оформлясться не жзжш е ж ж протягом п'ятн джв
теля проведения засщання.
10.4.11. Протокол засщання НаглядовоТ ради пщпнеуе головуючий на зааданнь
10.4.12. Про порядок денний, дату, час та м1сце проведения засшання НаглядовоТ Ради ГГ члени
повщомляються корпоративним секретарем Товариства. Корпоративный секрстар Товариства
оргажзовуе ведения протокол!в заадань НаглядовоТ ради та оформляс шип документи, що
пов’язаж з Д1яльн1стю НаглядовоТ ради.
10.4.13. Корпоратнвний секрстар мае право оформляти витяги з протокол1в засшання НаглядовоТ
ради, як1 засвщчуються його пщписом та печаткою Товариства.
10.5. Ком псти НаглядовоТ ряд и. Корпоратнвний сскпстап.
10.5.1. Наглядова рада може утворювати поспйж чи тпмчасов! комггеги з числа ГГ члежв для
внвчення I ж'дготовки питань, що належать до компетенци НаглядовоТ ради.
10.5.2. Порядок утворення I Д1ЯЛЫЮСТ1 комгтспв встановлюсться Положениям про Наглядову
раду.
10.5.3. Наглядова рада за пропозишею Голови НаглядовоТ ради у встановленому порядку мае
право обрати корпоративного секретаря. Корпоратнвний секрстар е особою, яка вщповщае за
взаемол1ю Товариства з акшонерами та/або швесторами. До обрання корпоративного секретаря
його обов’язкн, передбачеж цнм Статутом, виконус Голова НаглядовоТ ради.
10.6. Дострокове ирнпннення повноважень члеш в НаглядовоТ ради.
10.6.1. Загальш зборн можуть в будь-якнй час та з будь-яких ждетав (причин) прнйняти ршення
про дострокове припинення повноважень члежв НаглядовоТ ради та одночасне обрання нових
члежв.
10.6.2. Без р!шення Загальних збор!в повноваження члена НаглядовоТ ради з одночасним
припиненням договору прнпиняються:
10.6.2.1. за його бажанням за умови письмового повщомлення про це Товариства за два тнжж;
10.6.2.2. у раз1 неможливостт виконання обов'язмв члена НаглядовоТ ради за станом здоров'я;
10.6.2.3. у раз! набрання законно)' сили вироком чи ршенням суду, яким Гюго засуджено до
покарання, що внключас можлив1Сть виконання обов’язмв члена НаглядовоТ ради;
10.6.2.4. у раз! смертт, визнання його нед1ездатним, обмежено д1ездатним, безвюно вщеутжм,
померлим.
10.6.3. Рш ення Загальних збор1в про дострокове припинення повноважень може прийматнея
тщьки стосовно вс|'х члешв НаглядовоТ ради.
10.6.4. У раз1 отримання Товариством письмового повщомлення про замшу члена НаглядовоТ
ради, який е представником акцюнера.
10.6.5. У раз! якщо член НаглядовоТ ради протягом строку своТх повноважень перестае вщповщатн
внмогам передбаченим чинним законодавством УкраТни, вш повинен скласти своТ повноваження
достроково шляхом подання вщповщного письмового повщомлення Товариству.
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11. Д И Р К К Ш Я Т О В А Р Н С Т В А
11.1. Засали дЫ.тьност! Дипскии.
11.1.1. Виконавчим органом Товариства, який здшснюс управлшня поточною д1яльшстю
Товарнства, с Дирекцш (колепальний виконавчий орган).
11.1.2. К|льк|сний склад Днрекцп визначаеться Наглядовою Радою.
11.1.3. Дирекщя шлзвпна Загальним зборам 1 Наглядов1Й рад1, оргашзовус виконання Тх ршень.
11.1.4. Членом ДирекщТ можс бути будь-яка фЬична особа, яка мае ловцу д1ездатшсть I не с
членом НаглядовоТ ради чи Рсв131ЙноТ комки.
11.1.5. Голова та члени Днрекцп обнраються (призначаються) Наглядовою радою на строк 3 (три)
роки. Наглядова рада вправ! принняти ршення щодо дострокового припинення (вшкликання)
повноважень Голови та (або) члешв ДирекщТ Товариства, таке припинення (В1дкликання)
зд|'йснюсгься в порядку персдбаченому чинним закоиодавством УкраТни та трудовим договором,
що укладеннй з Головою та (або) членом Дирскци Товарнства.
11.1.6. Трудовий догов1р, що укладасться з кожним членом Дирскци та Головою Дирскци, вщ
1МС1И Товариства шдписуе Голова НаглядовоТ ради чн особа, уповноважена на тс Наглядовою
радою. Умовн пращ Голови та члешв Дирскци встановлюютъея та затверджуються Наглядовою
радою.
11.2. Компетенш я ДнпскнГГ.
До компетенци Дирскци належнть вир1шення вах питань, иов’язаних з кер1вництвом поточною
Д1яль»нстю Товариства, кр1м питань, що належать до виключноТ компетенци Загальних збор1в та
НаглядовоТ ради, в тому числи
- формування поточних плаш'в д1яльност1 Товариства та заход1в, необхщних для Тх виконання;
- розробка та подання на розгляд трудового колектнву Товариства проекту колективного
договору, забезпечення виконання Товариством обов’язкмв, взятнх на себе зпдно з умовами
колективного договору;
- оргашзащя ведения бухгалтерського та полаткового обл1ку та звгсноеп Товарнства, оргашзащя
докумс»ггооб1гу як в самому Товариств!, так I в його вщноеннах з шшнми юридичнимн та
ф|зичними особами;
- розпорядження майном Товарнства, включаючи грошов! кошти, з урахуоанням обмежень,
встановлених Статутом Товарнства та чинним закоиодавством УкраТни;
- утворення тдроздЫ в, нсобхЦщих для виконання щ'лей та завдань Товариства;
- внрниення шших иитань, що пов'язаш з управлшням поточною д1ялыпстю Товариства I
В1днесе)п до його компетенци чинним закоиодавством УкраТни, Статутом чи внутршннми
документами Товариства, а також питань, якт не входять в сферу компетенци НаглядовоТ ради та
Загальних збор!в.
11.3. Засрдання Днрекцп та прийняття пйиснь Л нпеки м.
11.3.1. Заседания Днрекцп проводяться по м!р! нсобхшностк Заедания Дирскци склнкаються
Головою ДирекщТ самослйно або на вимогу будь-кого з члешв ДирекщТ. Кожей член ДирекщТ
мае право вимагати проведения заедания Дирекцп та вносити питания до порядку денного
засщання.
11.3.2. Голова Дирскци самостийно визначас дату, час, мкце та порядок денннй заседания
Дирекцн. У внпадку скликання засщання Дирскци на вимогу члена Дирскци Голова Дирскци
зобов’язаннй призначити заадання Днрекцп у термш, у м кщ I з порядком денним, як1 зазначеш у
вимоз! члена ДирекщТ.
11.3.3. Голова НаглядовоТ ради та Голова Рсв131ЙноТ комки мають право за запитом отрнмувати
шформашю про порядок денний, дату, час I мкце проведения засщання Дирскци. Головата членн
НаглядовоТ ради та Рсв1зишоТ комки мають право бути присутшми на заеданиях Дирскци з
правом дорадчого голосу.
11.3.4. Заедания Дирскци веде Голова Днрекцп, а в раз! його вщеупюеп - шший член Дирскци,
уновноваженнй Дирскци.
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'.'.-3.5. Засщання ДирекшТ с правомочним, якщо на ньому присутж не менше половини члежв
Дирекцп. Кожей член Дирекцп мае гид час проведения засодань Днрекцп один голос.
113.6. У с1 питания, що воднесеж до компетенцй Дирекцп, виршуються колепально. Ршення
Дирекци приймаються простою бьлышетю голос>в його члежв, як< присутж на його засоданш. При
одн1ков1й юлькост! голос 1в голос Голови Дирекцп е виршальним.
11.3.7. У р1шенн1 ДирекшУ обов’язково повишй бути вказаж особи, водповодальж за виконання
цього рйпення. До водома таких ос1б решения Дирскцйдоводяться под подине.
11.3.8. У випадку, коли водомо, що один и члежв Дирекцп не може бути присутнш на його
засодаиж з поважних причин (водрядження, водпустка тощо), вш мае право достроково в
письчовШ форм! проголосувати з питань, винссених на розгляд ДирекшТ. Результат письмового
голосування такоТ особи обов’язково враховусться при встановлежй правомочное^ засодання
Дирекцп I при подведенж подсумюв голосування та додаеться до протоколу засодання Дирекцп.
11.3.9. Питания, що розглядаються на кожному засоданш ДирекшТ, заноситься до протоколу.
Правильжсть 1 точшеть викладення у протокол! пигань, розглянугих на засоданш Дирекцп, та
результата голосування по цих питаниях затверджуються подписом головуючого на засоданш
Дирекцп.
11.3.10. Оргажзашю роботи по ведению протокол)в засодань Дирекцй здшенюе уповноважена
Дирскшею особа. Голова Днрекцп або особа що виконус його обов’язкн мае право оформляти
витята з протокол 1в засодання ДнрекцЙ, ям засводчуються його подписом та печаткою Товариства.
11.4. Голова Дирекцп Товариства.
11.4.1. Голова Днрекцп обирасться Наглядовою радою в порядку, встановленому п. 10.4. цього
Статуту, на строк 3 (три) роки. Наглядова рада вправ! прийняти р1шения щодо дострокового
припинення (вщкликання) повноважень Голови Днрекцп Товариства, таке прнпннення
(водкликання) здШснюсться в порядку передбаченому чинним законодавством УкраТни та
трудовим договором, що укладений з Головою Дирекцп.
11.4.2. Голова Дирекцп оргажзовуе роботу Днрекцп, скликас засщання Днрекцп та забезпечуе
ведения протокол1в засодань ДирекшТ.
11.4.3. Голова Днрекцп на вимогу оргажв та посадових ос!б Товариства зобов’язаннй иадавати
можлив1сть ознайомнтися з шформашею про д|‘ялыпсть Товариства в межах, встановлсних
чинним законодавством УкраТни, Статутом та внутр1шшми положениями Товариства.
11.4.4. У раз! тимчасовоТ неможливоеп виконання Головою ДирекшТ своТх повноважень, його
повноваження за рпиенням Дирекцй тимчасово виконуе (здшенюе) один )з члсшв Дирекцп.
11.5. Повноваження Голови Дипскцп Товарнства.
11.5.1. Голова Дирекцп Товариства мае право:
11.5.1.1. Д|яти без дов1рсносп вод 1м еж Товариства, представляти Товариство без дов1реносп у
водноеннах з уам а без вниятку органами державиоТ владн та мюцевого самоврядування,
подприемстнами, установами, оргажзашями вс1х форм власност!, а також у водноеннах з
ф|зичннми та юридичними особами.
11.5.1.2. Вчиняти вод 1мсж Товариства правочинн та укладати (шдписувати) вод 1меж Товариства
будь-ям договори (угоди) з урахуванням обмежень щодо з\псту та суми договор|‘в (правочиш'в,
угод), як1 встановлеж цим Статутом та внутр1шшми документами Товариства.
11.5.1.3. 3 урахуванням обмежень, встановлсних цим Статутом та внутршшмн документами
Товариства, виступати розиорядником коигпвта майна Товарнства.
11.5.1.4. Видавати дов1реносп на право вчинення дШ 1 представництво вод 1меш Товариства.
11.5.1.5. Прнймати на роботу' та зв1льнятн прашвниюв Товариства. застосовувати до них заходи
заохочення та стягнення; визначати (конкретизувати) сферу компетенцй, права 1 водгюводалыйсть
прашвнимв Товариства; прнймати будь-як! ший кадров! ршення (в тому чист’ стосовно
переведения) щодо прашвниюв Товариства; укладати вод !меж Товариства трудов! договори з
кер!вниками фййй та прсдставництв.
11.5.1.6. Видавати накази та розпорядження в межах свосТ компетенцй, встановлювати внутршжй
режим роботи в Товариств!, давати вказ1вки, що е обов’язковими до виконання вама шдрозд!лам и
та штатними пращвниками Товарнства. а також коровниками ф Ы й та прсдставництв.
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11.5.1.7. У випадку набуття Товариством корпоративное праи або часток (паТв, акшй) у
статутному каштал! шших юридичних оаб В1Д 1меш Товариства приймати участь в органах
управлшня таких юридичних ос1б (у т.ч. у вищих органах управлшня), вщ 1мсш Товариства
голосувати (приймати участь у голосуванш) щодо питань, яю розглядаються органами управлшня
таких юридичних оаб (у т.ч. щодо питань про затвердження статупв таких юридичних ос1б), вйт
1мен1 Товариства тдписувати статут»! таких юридичних ос|’б, а також тдписувати в|’д |‘мсш
Товариства заяви про вих!д 31 складу учасниюв таких юридичних ос1б.
11.6. Прнпинснни повноважень Голоии га члеш в Ли рек пи.
11.6.1. Повноваження Голови та члешв Дирекцн припиняються за рписнням НаглядовоТ ради з
одночасним прийнягтям ршення про призначення Голови Дирекцн або особи, яка тнмчасово
здшенюватиме його повноваження.
11.6.2. Наглядова рада може в будь-якнй час та з будь-яких пщетав лрийняти рниення про
припинення (в!дкликания) повноважень Голови та (або) будь-якого члена Днрекип.
12. РКВ131ЙНА КОМ 1С1Я. Л У Д И Т Т О В А Р И С Т В А
12.1. Засади л 1ялы ю ст1 РевЫйноТ комки.
12.1.1. Для проведения псрев1рки фшансово-господарськоТ Д1яльносп Товариства Загалып зборн
обирають Рев13шну комшю. Кш ьккннй склад Рев1зшноТ комки становить 3 (три) члени, у т.ч.
Голова Рев131ЙноТ комки.
12.1.2. Голова та члени Рев1з1ЙноТ комки обираються Загальними зборами внключно шляхом
ку мулятивного голосування з числа ф^зичних оаб, ям мають цившьну д1сздатн1сть та/або з числа
юридичних оаб-акцюнер1в, на строк 3 (зри) роки. У випадку спливу цього строку повноваження
Голови та члешв Рсв131ЙноТ комки продовжуються до дня проведения найблнжчих Загальних
ЗбОр1В.

12.1.3. Не можуть бути членами Рев|'зшноТ комки:
12.1.3.1. члени НаглядовоТ ради;
12.1.3.2. члени Дирекцн;
12.1.3.3. корпоратнвний секрстар;
12.1.3.4. особа, яка не мае повноТ цившьноТ дкздатносп;
12.1.3.5. члени шших оргашв Товариства.
12.1.4. Члени Рев1зЬйноТ комки не можуть входит до складу Л1ЧИЛЫЮ'Т комки Товариства.
12.1.5. Нрава та обов'язки члешв РевЫйноТ комки, порядок прийняття нею рш ень визначаються
Положениям про Рев)3шну комюю та договором, що укладасться з кожннм членом РевЫйноТ
комки, з урахуванням положень цього Статуту та чинного законодавства УкраТни.
12.1.6. РсвЫйна комкая мае право вносити пропозицп до порядку денного Загальних збор1в та
вимагати скликання позачергових Загальних збор1в. Члени РевЫйноТ комки мають право бути
присутжми на Загальних зборах та б р а т участь в обговорены питань порядку денного з нравом
лорадчого голосу.
12.1.7. Члени РевЫйноТ комки мають право братн участь у заседаниях НаглядовоТ ради та
Дирекцн у випадках, передбачених чинним законодавством УкраТни. цим Статутом або
внутршшми положениями Товариства.
12.1.8. РсвЫйна комк1я мае право залучат до проведения ревЫй та перев1рок зовшшжх
сксперттв (у т.ч. ауднтор!в), кандидатури яких погоджуються Наглядовою радою.
12.1.9. РевЫйна ком|'ая шформуе Загалып збори про результат перев!рок фшансовогосподарськоТ д|'яльност! Товариства, складаета полас на затвсрджсння Загальних збор1в висновок
з анал!ЗОМ фшансовоТ зв тю с т! Товариства та дотримання Товариством чинного законодавства
УкраТни пш час провадження фшансово-господарськоТ д1яльносп, доповщае про результат
зд|йснсних нею ревЫй та переварок Загальним зборам або Наглядоиш рад|.
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12.2.

П ср свп ж а

фшансово-господарськоТ

д|яльност1

Тоиапиства

за

результатами

фжансового рок-у
12.2.1. Рев1з1йна комкёя проводить персв1рку фжансово-господарсько'У Д1ялыюел Товариства за
результатами фжансового року. Дирекшя забсзпечус членам Рев131ЙноУ комки доступ до
шформацн в межах, передбачених Положениям про Рев131Йну комкмю.
12.2.2. За ждеумкамн псрев1ркн фжансово-господарсько'У д|ялыюсп Товариства за результатами
фжансового року Рсв13шна ком к1Я готус висновок, в якому моститься шформашя про
ждтвердження достов1рносп та повноти даних финансово'! звттносп за вщповинин перюд та про
факта порушення чинного законодавства шд час провадження фшансово-господарськоУ
дйшьносп, а також встановленого порядку ведения бухгалтсрського облйсу та подання зв тю сть
12.3. Снежальна иурев|‘|жа фшансово-гоеподарсько'У л1яльност1 Товариства
12.3.1. Спсшальна персв1рка фшансово-господарськоУ Д1Яльност1 Товариства проводиться за його
рахунок Рев1зжною комгаею. Така перев1рка проводиться за нпшативою Рев131ЙноУ ком юн, за
ршенням Загальних збор1в, НаглядовоТ ради, Дирскци або на вимогу акшонер1в (акцюнера), якт
на момент подання вимоги сукупно с власниками не менше шж 10 вЬдсотмв простих акшй
Товарнства.
12.3.2. Спсшальна перев1рка фжансово-господарськоУ Д1ялыюсп Товарнства може проводитися
аудитором на вимогу та за рахунок акцюнср1в (акцюнера), ям на момент подання вимоги сукупно
с власниками не менше ж ж 10 м'дсотмв простих акшй Товарнства.
12.4. Засианни та ппинняггя п н и ст. Ревгийиою комтапо.
12.4.1. Заадання Рев1зншоТ комгсн скликаються и Головою в раз1 необмдносп, алс не рйгше
одного разу на р1к. Будь-хто з члешв РевЫйноТ комки, НаглядовоУ ради або акшонер (акцюнери),
ям сукупно е власниками не менше ж ж 10 вщеотмв простих акшй Товариства. мають право
вимагати проведения позачергового заадання РевЫйноТ комки, а Голова Рев131ЙноУ комки
зобов’язаний в такому внпадку скликатн та провести такс заадання \з запропонованнм
иншатором скликання порядком денннм.
12.4.2. Засщання Рев!з1ЙноУ комки веде и Голова.
12.4.3. Рев131Й1Ш комкмя уповноважена вир!шувати питания, вщнссеж до ТУкомпетенци, якщо на ГУ
засщанж присутш не менше половини члешв и складу.
12.4.4. У а питания, шо вцшессж до компетенци Рев!з1Йно'У ком кК, виршуютъея колепапыю.
Кожей член Рев131ЙноУ комки мае один голос. Решения Рев131ЙноТ комки приймаються простою
б|льшктю голос1в и члешв, ям присутш на УУ засЬтажи. При однаковш кшькост» голоав голос
Голови РСВ131ЙН01 КОМКИ с внр1шальннм.
12.4.5. На зааданж Рев1з1ЙноУ комки ведеться протокол, який шдписуе Голова Рсв1зшноУ комки.
12.5. Аудит Тоиапиства.
12.5.1. Р1чна фшансова звгтшеть Товарнства пшлягае обов'язковш перев1рш нсзалежним
аудитором.
12.5.2. Посадов! особи Товарнства зобов'язаш забезпечити доступ незалежного аудитора до вах
документов, необх1дних для персв1рки р езультат фшансово-господарськоУ д>ялыюст| Товарнства.
12.5.3. Нсзалежним аудитором не може бути афйийована особа Товарнства, афшйована особа
посадово'У особи Товарнства, особа, яка надае консультации! послугн Товариству.
12.5.4. Висновок аудитора кр1м даних, передбачених чинним закоиодавством УкраУнн про
аудиторську дальжеть, повинен М1стити шформашю про ждтвердження достов1рност1 та повноти
даних фшаисовоУ звггиост! за В1дпов1дний перюд та про факти порушення законодавства (та
встановленого порядку ведения бухгалтсрського облжу та подання звттносп) шд час провадження
фшансово-господарськоУ д1ялыюсп, а також ошику повноти та достов1рносп вщображення
фжансово-господарського стану Товариства у його бухгалтерский звтгасп .
12.5.5. Ауднторська псрев1рка дёялыю сп Товариства також мае бути проведена на вимогу
акцюнера (акиюнер1в), який с власником (власниками) бшьше шж 10 вщеотмв акций Товарнства.
У такому раз! акшонер (акцюнери) самостийно укладае з визначеним ним аудитором
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(ауднторською фирмою) догов1р про проведения аудиторськоТ персв!рки фшансово-господарсько!
Л1ЯЛЫ10СП Товариства, в якому зазначаеться обсяг перешрки.
Витрати. пов'язаш з проведениям псрсв!рки, покладаються на акцюнера (акцюнер^в), на
вимогу якого проводилася персв1рка. Загалып збори можуть ухвалнти решения про вщшкодування
витрат акцюнера (акцюнер1в) на таку псрев1рку.
12.5.6. Товариство зобов’язане протягом 10 дшв з дати отримання запнту акцюнера (акцюнср1в)
про таку псрсв1рку забезпечити аудитору можливють проведения персв1рки. У зазначений строк
Правлшня мае надати акцюнеру (акшонерам) вшповщь з шформашею щодо дати початку
аудиторськоТ перев1рки.
12.5.7. Аудиторська псрсв1рка на вимогу акцюнера (акшонср1в), який е власником бмьше шж 10
В 1Д С О Т К 1В акцш Товариства, може проводигися не часлше двох раз1в на календарний р1к.
12.5.8. Порядок проведения аудиторських псрсв1рок Д1яльн0сп Товариства встановлюеться цим
Статутом Товариства та чинним законодавством УкраТни.
13. П О РЯ Д О К В Н Е С Е Н И Я З М Ш ЛО С Т А Т У Т У
13.1. Спос!б та порядок внесения змш до статуту.
13.1.1.Внесения змш до Статуту Товариства може оформлятися або окремим додатком, або
внкладенням Статуту в новш рсдакцп.
13.1.2. Внесения змш до Статуту Товариства с виключною компетеншею Загальних збор1в
акц10нср|'в.
13.1.3. Р|шення Загалышх збор1в з шггання внесения змш до Статуту Товарнства прнймасться
61льш як трьома чвертямн голоав акцюнср1в, ям зарсеструвалнся для учасп в Загальних зборах та
с власниками голосуючих з цього шгтання акшй.
.13.2. Державна рссстряц1я.змш до Статут у.
13.2.1. Змшн до Статуту Товариства шдлягають державжй ресстрацп у встановлсному чинним
законодавством УкраТни порядку.
13.2.2. Змшн до Статуту Товариства набирають чинносп для т р е т 0С1б з дня Тх державно!
ресстрацп, а у випадках, встановлених чинним законодавством УкраТни, - з моменту повщомлення
органу, що здшенюе державну рсестрашю, про там змшн. Товариство та акцюнери не мають
права посилатися на вшсуппсть державно!' ресстрацп таких змш у в1дносинах 13 трепми особами,
ям Д 1 я л и з урахуванням цих змш.

14. П О РЯ Д О К П Р И П И Н Е Н Н Я Т А В И Л М У Т О В А Р Н С Т В А
14.1. П м сгяви прннннення Товариства.
14.1.1. Товариство припинясться в результат! передач! усього свого майна, прав та обов'язмв
шшим шдприемннцьким товариствам - правонаступникам (шляхом злиггя. приеднання. под1лу,
псрстворсння) або в результат» Л1кв1даци.
14.1.2. Добровольно припинення Товарнства зд|йснюсгься за р1шснням Загальних збор!в у
порядку, передбаченому чинним законодавством УкраТни. Ьшп ждетавн (р1шения суду, рпнення
В 1Д П О В 1Д Н О Г О органу державно! влади тошо) та порядок припинення Товарнства визначаються
чинним законодавством УкраТни.
14.1.3. Припинення Товариства в пропса вщновлення його платоспроможност! або банкрутства
встановлюеться чинним законодавством УкраТни.

14.2. Злнтти. нригднання, нодш. псрстворсння та вндйт Товарнства.
14.2.1. Злиттям Товариства визнаеться виникнення нового акшонерного товарнстваправонаступника з передачею йому зпдно з передавалышми актами вс!Х прав та обов'язм'в
Товариства та шших акцюнерних товарнства, ям беруть участь у злигл з Товариством, одночасно
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з Тх припинснням. Товариство може браги участь у злнтп лише з шшим акшонерннм товариством.
У раз! злиття Товариства у а його права та обов'язки переходять до акцюнерного товаристваправонаступника, утвореного внаслщок злиття.
14.2.2. Присднаииям Товариства визнастъся припинення Товариства з передачею ним зпдно з
передавальним актом у а х його прав та обов'язюв жшому акшонерному товариствуправонаступнику. Товариство може приеднатися лише до шшого акцюнерного товариства. У раз!
приеднання Товариства до шшого акцюнерного товариства до останнього переходять ус! права та
обов'язки Товариства.
14.2.3. Подшом Товариства визнасться припинення Товариства з передачею уа х його прав та
обов'язк|'в больше нЬк одному новому акцюнерному товариству-правонастушшку зпдно з
розподтльним балансом. Товариство може дшитися лише на акцюнерж товариства. У раз1 подшу
Товариства у а його права 1 обов'язки переходять за розподшышм балансом (актом) у вщповиних
частках до кожного з нових акцюнерних товариств-правонаступнимв, що утвореж внаслщок
Ц ЬО ГО П О Д Ш у.

14.2.4. Перетворенням Товариства визнасться зм!на ного оргажзашйно-правовоТ форми з
прнпиненням та передачею вах його прав 1 обов'язюв ждприемннцькому товариствуправонаступнику зпдно з передавальним актом. Товариство може псрстворитнся лише на шше
господарське товариство або внробничий кооператив. У раз! перетворенпя Товариства до
новоутвореного тдприемницького товариства-правонаступника переходять у а права \ обов'язки
Товариства. В а акцюнери Товариства (Тх иравонаступники), акцп яких не були внкуплеж, стають
засновннкамн (учасникамн) тдприемницького товариства - правонаступника. Гака згода
пщтверджуегься
шляхом
тдписання
вама засновниками (учасникамн) або Тхшмн
уповноваженими
особами
установчих
документов
тдприемницького
товариства
правонаступника.
14.2.5. Видшом Товариства визнасться створення одного чи кшькох акцюнерних товариств Ь
передачею йому (Тм) зпдно з розподшьним балансом частинн прав та обов'язюв Товариства без
припинення Товариства. 3 Товариства може видшитися лише акцюнерне товариство. У раз1 вшнлу
з Товариства одного або юлькох нових акцюнерних товариств до кожного з них переходять за
розподшьним балансом (актом) у В1ДП0В1ДНИХ частках права I обов'язки Товариства.
14.2.6. Злиття, приеднання, подтл, видш та перетворення Товариства здгёсшоються за ршюнням
Загальних збор1в, а у випадках, передбачених чинним законодавством УкраТни, - за рвениям суд>'
або В1ДП0ВШНИХ оргажв державноТ влади.
14.2.7. Чинним законодавством УкраТни може бути передбачено необх!джсть одержания згоди
В1ДПОВ1ДНИХ оргажв державноТ влади на припинення Товариства шляхом злиття або приеднання.
14.2.8. Товариство не може одночасно здшенювати злиття, приеднання. подш, видш та/або
перетворення.
14.2.9. На зборах учасниюв тдприемницького товариства-правонаступника кожний учасник
отримуе к1льк|'сть голоав, що надаватнмуться йому акщямн (чаегками, паями) тдпрнемннцького
товариства-правонаступника, власником яких вш може стати внаслщок злиття, приеднання,
подшу, видшу або перетворення Товариства.
14.2.10. Злиття, поди! або перетворення Товариства вважаеться завершеннм з дати внесения до
Сдиного державного реестру юридичних оаб, ф]зичних оаб-ждпрнемшв та громааських
формувань запису про припинення Товариства та про рсестрашю тдприемницького товаристваправонаступника (товариств-правонаступниюв).
14.2.11. Приеднання Товариства до шшого акцюнерного товариства вважаеться завершеннм з дати
внесения запису до €днного державного реестру юридичних оаб, ф|знчннх оаб-тдприемшв та
громадських формувань про припинення Товариства.
14.2.12. Видтл з Товариства акцюнерного товариства вважаеться завершеннм з дати внесения до
€линого державного реестру юридичних оаб, ф1зичних оаб-шдприемшв та громадських
формувань запису про створення акцюнерного товариства. що вндиилося.
14.2.13. Реоргажзашя Товариства (злиття, приеднання, полш, видшення. перетворення)
проводиться у порядку', визначеному чинним законодавством УкраТни, з урахуванням
особлнвостсй по забезпеченшо правонаступннцтва щодо уюадання договор1в страхуваиня,
встановлених уповноваженим державннм органом.
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14.3. Захист прав кпслнгорш при злитп, ппнглнанщ'. иодЫ . перствореин! або ви д Ы
Товариства.
14.3.1. Протягом 30 джв з дати прийнятгя Загальними зборами рннсння про припинсния
Товариства шляхом подшу, псретворення, а також про вид1л, а в раз! припинення шляхом злиття
або приеднання - з дати прийняття вщповщного рннсння Загальними зборами останнього з
акцюнерних товариств, що беруть участь у злитп або приеднанж, Товариство зобов’язанс
письмово повщомити про не кредитор!в Товарнства I опубл1кувати в офщШному друкованому
орган! повщомлення про ухваленс ршення. Товариство зобов'язанс також повщомити про
прийняття такого ршення кожиу фондову б|ржу, на якж воно пройшло процедуру Л1стингу.
14.3.2. Кредитор, вимоги якого до Товариства, яке припиняеться внаслщок злиття, приеднання,
подму, перстворсння або з якого зджснюсгься вид1л, не забеэпечеж договорами застави чи
поруки, протягом 20 джв шсля надюлання йому повщомлення про припинення Товариства може
звсриутися з письмовою вимогою про здййснення на виб>р Товариства одн!сТ з таких дш:
14.3.2.1. забезпечення виконання зобов’язань шляхом укладення договор1в застави чи поруки;
14.3.2.2. дострокового припинення або виконання зобов'язань перед кредитором та вщшкодування
збитюв, якщо шше не передбачено правочином М1Ж Товариством та кредитором.
14.3.3. У ран якщо кредитор не звернувся у строк, передбачений п.14.3.2, цього Статуту, до
Товариства з письмовою вимогою. вважаеться, що вж не вимагас вщ Товариства вчинення
додаткових дж щодо зобов'язань перед ним.
14.4. Процедура злиття. пригдиания, полЩу. перстворсння га видЫу Товарнства.
14.4.1. Процедура злиття, приеднання, подпу, перстворсння та видшу Товариства зджежоетъея в
порядку, передбаченому чинним закоиодавством УкраУни.
14.4.2. Шсля закжчення строк>' для предъявления вимог кредиторами та задоволення (вщхнлення)
цих вимог ком|'с1я з припинення Товарнства складас передавальний акт (у раз» злиггя,
приеднання або перетворення) або роэподшьннй баланс (у раз! подшу або видшу), як! мають
М1Стити положения про правонаступництво щодо вс!Х зобов'язань Товариства, шо припиняеться,
стосовно вс1х його кредитор1в та боржнимв, включаючи зобов'язання, ям
оспорюються
сторонами.
14.4.3. Передавальний акт (розподшьний баланс) затверджуютъея Загальними зборами, а у
випадках, передбачених чинним закоиодавством УкраТни, - органом, який прийняв ршення про
припинення Товариства.
14.4.4. Якщо розподшьний баланс або передавальний акт не дае можливосп визначити до кого з
правонаступнимв перейшло зобов'язання або чи залишилося за ним зобов'язаним Товариство, з
якого був зд|йснений вид1л, правонаступники та Товариство, з якого був здгёснений видщ, нссуть
солщарну вщповщальжеть за таким зобов'язанням.
14.5. Л»кв1аагпя Товариства.
14.5.1. Рннсння про Л1квщащю Товариства, обрання л 1КвщацжноУ комки, затвсрдження порядку
та стром в Л1квщажТ (у т.ч. стром> для заявлення вимог (претензж) кредитор>в), а також порядку
розподшу М1ж акцюнерами майна, що залишилося |йсля задоволення вимог кредитор!в,
вир1шують Загалъж збори, якщо шшс не передбачено чинним закоиодавством УкраУни.
14.5.2. 3 моменту обрання лшвщашйноТ комки до неУ переходять повноваження НаглядовоУ ради
та Дирекцн Товарнства (у т.ч. повноваження щодо лредставництва Товариства в су;н).
14.5.3. Л 1квщац|йна комюя розм1щуе у порядку, передбаченому чинним закоиодавством УкраТни,
повщомлення про лжвщащю Товариства та про порядок 1 строки заяви кредиторами вимог
(претензий), вживас нсобхщних заход|в щодо виявлення кредитор!в та дебттор!в та щодо етягнення
деб|ТОрськоУ заборгованосп Товариства, складас лжвщащйний баланс, вживас заходов щодо
знятгя Товариства з рссстрацн (облнеу) в органах державноУ влади та м!сцеиого самоврядування, в
фондах сошалыюго страхування тощо, вживас шших заход1в, необхщних для лжвщащУ
Товариства
14.5.4. Л 1квщац|йний баланс, складений лжвщажйною комк1ею. пщлягас затвердженню
Загальними зборами.
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14.5.5. Процедура Л1кв1дацм Товариства здшсшосться в порядку, передбаченому чншшм
законодавством УкраУни. Л|КВ1дашя Товариства вважасться завершеною. а Товариство таким, то
припииилосн. з дати внесения до единого державного реестру юридичннх 0С16. фпичних оси>тдпрнемшв та громадських формувань запнеу про проведения державноУ ресстрацп припинення
Товариства в результат! ного лжвщашТ.
14.6. Роию.п.1 майна Товапистии, т о .и к н ь т тьси, >пж кредиторами т« акчиппсплми.
14.6.1. Вимоги (прстсизп) кредитор! в до Товариства задовольняються з майна Товариства. якщо
нпис не иередбачено чинним таконодавством УкраУни.
I -1.6.2. У раз1 Л1кв|да1нУ платоспроможиого Товариства вимоги його кредиторш та лкиюнерж
задовольняються у тамй чсрговосп:
14.6.2.1. У першу чергу задовольняються вимоги щодо в1дшкодування шкоди, завданоУ калштвом,
шшими ушкоджепнями здоров'я або смертю, та вимоги крсднтор!в. забезпечеж заставою чи
П111ШМ способом;
14.6.2.2. У другу чергу задовольняються вимоги нрашвнимв, пов'язаш з трудовими вшносинамн.
вимоги автора про плату за використаиня результату' його штелектуальноУ, творчоУ .-няльносп;
14.6.2.3. У третю чергу задовольняються вимоги щодо податмв. збор!В (обов’язкових платеж!в);
14.6.2.4. У четвергу чергу задовольняються виплати нарахованих, апе не виплачеиих див1ден;нв за
привмейованими амиями;
14.6.2.5. У и'яту чергу задовольняються виплати за прившейованими акшями. як! иьшягають
обов’язковому викуиу Товариством на вимогу акиюнер1в вш повш ю до чинною законодавства
УкраУни;
N.6.2.6. У шосту чергу задовольняються виплати Л1КВ1дацшноУ вартост! прнвшейоваиих акшй;
14.6.2.7. У сьому чергу задовольняються вшшати за простими акшями. ям шдлягають
обов'ячковому викупу Товариством на вимогу акщонср1в випоиино до чинного законодавства
УкраУни:
14.6.2.8. У восьму чергу здшсшосться розподи майна м!ж акшонерами - власниками нростих
акшй Товариства иропоршйно до млькосп належних Ум акцш;
14.6.2.9. У дев'яту чергу задовольняються вс! шип вимоги.
14.6.3. Розпод1л майна кожноТ ч е р т здшсшосться теля повного задоволення вимог кредигор!в
<акшонср1в) иоперсдньоУ чер т.
14.6.4. У раз1 недостатпост! майна Товариства. що лжвщусться. для рознодиу м1ж ус!ма
кредиторами (акшонерами) вщповщноУ черги майно розподщяггься М1ж ними пропорцшно сумам
вимог (млькосгп належних Ум акшй) кожного кредитора (акцюнера) шсТ чергн.
14.6.5. При Л1кв1дацп платоспроможиого Товариства вимоги страхувалышмп за договорами
страхування в!дносяться до вимог першоУ черги.
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