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1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 
 

1.1. ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПРОЖЕКТОР" (далі за текстом - Товариство) є 
правонаступником Відкритого акціонерного товариства «Прожектор», що було засновано відповідно до 
наказу Фонду державного майна України від 30 жовтня 1996 року № 30 – АТ шляхом перетворення 
державного підприємства завод «Прожектор» у публічне акціонерне товариство відповідно до Указу 
Президента України «Про заходи щодо забезпечення прав громадян на використання приватизаційних 
майнових сертифікатів» від 26 листопада 1994 р. № 99/94.  
1.2. Найменування Товариства:  
 - повне найменування українською мовою: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПРОЖЕКТОР"; 
 - скорочене найменування - ПАТ «ПРОЖЕКТОР»,     
 - повне найменування російською мовою - ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПРОЖЕКТОР"; 
 - скорочене найменування російською мовою - ПАО «ПРОЖЕКТОР».    
1.3. Місцезнаходження Товариства: 11603, Україна, Житомирська область, м. Малин, вул. Володимирська, 36. 
 

2. ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ТОВАРИСТВА 
 

 2.1. Товариство є юридичною особою з дати його державної реєстрації. 
2.2. Товариство у своїй діяльності керується Конституцією, законами України, рішеннями Верховної Ради 
України, Указами Президента України, Декретами і Постановами Кабінету Міністрів України, даним  
Статутом та внутрішніми положеннями. 

  2.3. Товариство, після його державної реєстрації, є правонаступником Відкритого акціонерного 
товариства «Прожектор». 
2.4. Товариство здійснює вільний вибір видів підприємницької діяльності, самостійно формує програми 
діяльності, вибирає постачальників та споживачів продукції, робіт і послуг, встановлює ціни відповідно до 
чинного законодавства.  
2.5. Для здійснення підприємницької діяльності Товариство залучає і використовує матеріально-технічні, 
фінансові, трудові та інші види ресурсів, використання яких не заборонено чинним законодавством. 
2.6. Товариство відкриває розрахунковий та інші рахунки в банках України, а також у банках інших держав, 
якщо це дозволено їх чинним законодавством. 
2.7. Товариство має круглу печатку зі своєю назвою, штампи із своїми реквізитами, фірмовий бланк. 
 2.8. Майно Товариства складається з основних засобів та оборотних коштів, а також  матеріальних та 
нематеріальних цінностей, вартість яких відображено в балансі Товариства. 
2.9. Майно Товариства формується з джерел, не заборонених чинним законодавством України.  
2.10. Товариство є власником:  
• майна, переданого йому засновником у власність; 
• продукції, виробленої Товариством у результаті господарської діяльності; 
• одержаних доходів (прибутку); 
• житлового фонду, що не є державною власністю; 
• іншого майна, набутого на підставах, не заборонених чинним законодавством. 
Ризик випадкової загибелі або пошкодження майна, що є власністю Товариства або передано йому в 
користування, несе Товариство.     
Товариство здійснює володіння, розпорядження, користування майном, що йому належить, відповідно 
до мети своєї діяльності. 
2.11. Товариство має право продавати, передавати безоплатно, обмінювати, здавати в оренду юридичним та 
фізичним особам засоби виробництва та інші матеріальні цінності, використовувати та відчужувати їх іншим 
шляхом, якщо це не суперечить чинному законодавству України та цьому Статуту.  
2.12. Товариство має право випускати акції, облігації та інші цінні папери. Умови випуску та порядок 
розміщення акцій та облігацій визначаються у рішенні про їх випуск.  
2.13. Товариство самостійно відповідає за своїми зобов'язаннями усім своїм майном. 
2.14. Товариство не відповідає за зобов’язаннями акціонерів. До Товариства та його органів не можуть 
застосовуватися будь-які санкції, що обмежують їх  права, у разі вчинення акціонерами протиправних дій. 
2.15. Акціонери не відповідають за зобов'язаннями Товариства і несуть ризик збитків, пов'язаних з діяльністю 
Товариства, тільки в межах належних їм акцій. До акціонерів не можуть застосовуватися будь-які санкції, що 
обмежують їх права, у разі вчинення протиправних дій Товариством або іншими акціонерами.  
2.16. Акціонери, які не повністю оплатили акції, відповідають за зобов'язаннями Товариства у межах 
неоплаченої частини вартості належних їм акцій.  
 

3. МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА 
 

3.1. Товариство створюється без обмеження строку його діяльності, з метою здійснення підприємницької 
діяльності для одержання прибутку в інтересах акціонерів Товариства, збільшення добробуту акціонерів у 
вигляді зростання ринкової вартості акцій Товариства, а також отримання акціонерами дивідендів.  
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3.2. Предметом діяльності Товариства є:  
• виробництво багатоканальної апаратури зв'язку; 
• виробництво товарів народного споживання та надання платних послуг населенню; 
• торгово-комерційна та зовнішньоекономічна діяльність, у тому числі:         
• оптова і роздрібна реалізація власної та контрагентської продукції. організація та здійснення 

оптової, комісійної, консигнаційної та роздрібної торгівлі на території України та за її межами через 
власну та іншу торгову мережу;     

• брокерські послуги, проведення біржових операцій у власних інтересах та інтересах інших осіб; 
• здійснення торгово-закупівельної діяльності для підприємств, установ, організацій, громадян, у тому 

числі іноземних; 
• архітектурне і будівельне проектування, реконструкція інженерних будівель і споруджень 

виробничого призначення, об'єктів соціально-культурного побуту і житла;   
• надання послуг населенню в сфері громадського харчування, створення їдалень, барів, кафе, 

ресторанів з використанням алкогольних напоїв та тютюнових виробів;  
• товарообмінні (бартерні) операції у відповідності до діючого законодавства; 
• надання всіх видів побутових послуг, прокат; 
• ремонтно-механічне та пластмасове виробництво; 
• операції по імпорту та експорту товарів, робіт, послуг та орендні операції, в тому числі лізингові 

операції між суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності та іноземними суб'єктами господарської 
діяльності; 

• здійснення оптово-роздрібної торгівельної діяльності; 
• здійснення операцій з дорогоцінними металами і дорогоцінним камінням за такими видами 

діяльності: придбання   атестованої   продукції  промислово-технічного   призначення   з 
дорогоцінних металів, що має сертифікат відповідності; 

• придбання інструменту з природних алмазів, що має паспорт; 
• використання та застосування для виробничих потреб придбаної атестованої продукції промислово-

технічного призначення, що має сертифікат відповідності; 
• здійснення вантажних та пасажирських перевезень на території України та за кордоном; 
• ввіз в Україну сировини, технологій обладнання, харчових продуктів, переробка продукції та 

сировини для виробництва товарів і продуктів харчування, виробництво та реалізація 
сільськогосподарської продукції; 

• надання рекламно-інформаційних послуг;             
• розробка і впровадження програмного забезпечення; 
• здійснення операцій з нерухомістю, в т. ч. оренда, купівля, продаж, обмін житла та нежилих 

приміщень; 
• ремонт та реконструкція житлових та адміністративних будинків і промислових споруд; 
• облаштування та експлуатація автостоянок. 
3.3. Якщо певний вид діяльності з вказаних вище можливо здійснювати лише за умов його ліцензування, 
патентування, Товариство здійснює вказаний вид діяльності лише після отримання відповідної держаної 
ліцензії, патенту або дозволу. 
3.4. Товариство має право здійснювати інші види діяльності, які не заборонено чинним законодавством 
України. 
3.5. Товариство має право самостійно здійснювати зовнішньоекономічну діяльність у будь-якій сфері, 
пов'язаній з предметом його діяльності. При здійсненні зовнішньоекономічної діяльності Товариство 
користується повним обсягом прав суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності відповідно до чинного 
законодавства України та міжнародних договорів, ратифікованих Україною. 
 

4. СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ ТА АКЦІЇ ТОВАРИСТВА 
 

4.1. Статутний капітал Товариства становить 5 853 730 (п'ять мільйонів вісімсот п'ятдесят три 
тисячі сімсот тридцять) гривень.  
4.2. Статутний капітал Товариства поділено на акції:  
Акції прості іменні номінальною вартістю 0,05 грн. кожна -   
117 074 600 (Сто сімнадцять мільйонів сімдесят чотири тисячі шістсот) штук.  
Частка у статутному капіталі простих іменних акцій – 100 %.  
4.3. На момент створення Товариства єдиним засновником Товариства була держава в особі Фонду 
державного майна України. 
4.4. Акціонерами Товариства є фізичні та юридичні особи, які набули право на акції Товариства в процесі 
приватизації, додаткового випуску акцій, а також особи, які придбали акції на вторинному ринку цінних 
паперів.  
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4.5. Мінімальний розмір статутного капіталу Товариства становить 1250 мінімальних заробітних плат 
виходячи із ставки мінімальної заробітної плати, що діє на момент створення (реєстрації) Товариства. 
Статутний капітал визначає мінімальний розмір його майна, який гарантує інтереси його кредиторів. 
4.6. Власний капітал (вартість чистих активів) Товариства визначається як різниця між сукупною вартістю 
активів Товариства та вартістю його зобов’язань перед іншими особами. 
4.7. У разі, якщо після закінчення фінансового року вартість чистих активів Товариства виявиться меншою, 
ніж розмір статутного капіталу, Товариство зобов’язується оголосити про зменшення статутного капіталу та 
зареєструвати відповідні зміни до статуту в установленому законом порядку. Якщо вартість чистих активів 
стане меншою, ніж мінімальний розмір статутного капіталу, встановлений законом України «Про акціонерні 
товариства», Товариство зобов’язується протягом 10 місяців з дати настання такої невідповідності усунути її 
або прийняти рішення про ліквідацію. 
4.8. Розмір статутного капіталу може бути збільшено шляхом:  
• підвищення номінальної вартості акцій;  
• розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості.  
4.8.1. Товариство має право збільшувати статутний капітал після реєстрації звітів про результати розміщення 
всіх попередніх випусків акцій; 
4.8.2. збільшення статутного капіталу Товариства із залученням додаткових внесків здійснюється шляхом 
розміщення додаткових акцій. 
4.8.3. збільшення статутного капіталу Товариства без залучення додаткових внесків здійснюється шляхом 
підвищення номінальної вартості акцій. 
4.9. Товариство не має права приймати рішення про збільшення статутного капіталу шляхом публічного 
розміщення акцій, якщо розмір власного капіталу є меншим, ніж розмір статутного капіталу. 
4.10. Збільшення статутного капіталу Товариства у разі наявності викуплених ним акцій не допускається. 
4.11. Збільшення статутного капіталу Товариства для покриття збитків не допускається, крім випадків, 
встановлених законом. 
4.12. Обов’язковою умовою збільшення статутного капіталу Товариством є відповідність розміру статутного 
капіталу вимогам, викладеним в п. 4.5 – п. 4.7. цього Статуту. 
4.6. Розмір статутного капіталу може бути зменшено шляхом:  
• зменшення номінальної вартості акцій;  
• анулювання раніше викуплених Товариством акцій та зменшення їх загальної кількості. 
4.7.   Після прийняття рішення про зменшення статутного  капіталу Товариства  виконавчий  орган  протягом  
30 днів має письмово   повідомити   кожного   кредитора,   вимоги   якого   до Товариства  не  забезпечені  
заставою, гарантією чи порукою, про таке рішення.  
4.8. У разі прийняття рішення про зменшення статутного капіталу Товариства та повідомлення про це 
Кредиторів, Товариство, отримавши від Кредиторів письмову вимогу щодо укладення  договору застави чи 
поруки,  дострокового припинення або виконання зобов'язань  перед кредитором,  зобов’язується у строк до 45 
днів виконати зазначені вимоги, якщо інше не передбачено договором між Товариством та кредитором.  
4.9. У разі, якщо кредитор не звернувся у строк, передбачений п. 4.8. цього Статуту до товариства з 
письмовою вимогою, вважається, що він не вимагає від Товариства вчинення додаткових дій щодо зобов'язань 
перед ним.  
4.10. Зменшення   акціонерним  товариством  статутного  капіталу нижче  встановленого  законом  розміру  
має  наслідком  ліквідацію товариства.  
4.11. Анулювання акцій. 
Акціонерне  товариство в порядку,  встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового 
ринку,  має право анулювати викуплені  ним  акції  та зменшити статутний капітал або підвищити номінальну 
вартість решти акцій,  залишивши  без  зміни  статутний капітал. 
4.12. Консолідація та дроблення акцій. 
4.12.1. Товариство  має  право  здійснити консолідацію всіх розміщених ним акцій,  внаслідок чого дві  або  
більше  акцій конвертуються в одну нову акцію того самого типу і класу.  
4.12.2.Обов'язковою умовою   консолідації є обмін  акцій  старої номінальної вартості на цілу  кількість  акцій  
нової  номінальної вартості для кожного з акціонерів.  
4.12.3. Товариство  має право здійснити дроблення всіх розміщених ним акцій,  внаслідок чого одна акція  
конвертується  у дві або більше акцій того самого типу і класу.  
4.12.4. Консолідація  та  дроблення акцій не повинні призводити до зміни розміру статутного капіталу 
акціонерного товариства.  
4.12.5. У  разі консолідації  або дроблення акцій до статуту Товариства  вносяться  відповідні  зміни  в  частині 
номінальної вартості та кількості розміщених акцій. 
4.13. Резервний капітал.  
4.13.1. Товариство  має  право формувати резервний капітал  у  розмірі не менше ніж 15 відсотків статутного 
капіталу.  Резервний  капітал формується шляхом  щорічних відрахувань  від  чистого  прибутку  Товариства 
або за рахунок нерозподіленого прибутку. До досягнення встановленого статутом розміру резервного капіталу 
розмір щорічних відрахувань не може бути  меншим  ніж  5  відсотків суми  чистого прибутку товариства за 
рік.  
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4.13.2. Резервний  капітал створюється для покриття збитків  Товариства, а також для збільшення статутного  
капіталу, виплати дивідендів за привілейованими акціями, погашення заборгованості у разі ліквідації 
товариства тощо. 
4.14. Акції Товариства. 
4.14.1.Акція Товариства посвідчує  корпоративні  права  акціонера щодо Товариства.  
4.14.2.Усі  акції товариства є іменними. Акції Товариства існують виключно у бездокументарній формі.  
4.14.3. Товариство може  здійснювати  розміщення  акцій двох  типів - простих та привілейованих. 
4.14.4. Прості акції  товариства  не  підлягають  конвертації  у привілейовані акції або інші цінні папери 
Товариства. 
4.14.5. Частина привілейованих акцій у розмірі статутного капіталу Товариства не може перевищувати 25 
відсотків. 
4.14.6. Товариство може здійснювати емісію акцій тільки за рішенням загальних зборів. 
4.14.7.Товариство може здійснювати розміщення інших цінних паперів, крім акцій,  за рішенням наглядової 
ради. Рішення про розміщення цінних паперів на суму,  що перевищує  25  відсотків вартості активів 
товариства,  приймається загальними зборами акціонерів.  
4.14.8. Товариству  дозволяється  емісія  акцій   та облігацій  для переведення зобов'язань Товариства у цінні 
папери в порядку,  встановленому Національною комісією  з  цінних  паперів  та фондового ринку. 
4.14.9. Товариство  здійснює  розміщення  або  продаж кожної акції,  яку воно викупило, за ціною не нижчою 
за її ринкову вартість, що затверджується наглядовою радою, крім випадків:  
- розміщення акцій  під  час  заснування  товариства  за ціною, встановленою засновницьким договором;  
- розміщення акцій під час злиття,  приєднання,  поділу, виділу товариства;  - розміщення акцій за участю 
торговця цінними паперами,  з яким укладено договір про андерайтинг.  У такому разі ціна  розміщення акцій 
може бути нижчою за їх ринкову вартість на розмір винагороди цього торговця,  що не може  перевищувати  
10  відсотків  ринкової вартості таких акцій.  
4.14.10. Товариство не має права розміщувати жодну акцію за ціною нижчою за її номінальну вартість. 
4.14.11. У разі розміщення Товариством  цінних  паперів їх  оплата  здійснюється  грошовими  коштами  або  
за  згодою  між Товариством  та  інвестором  -  майновими   правами,   немайновими правами,   що  мають  
грошову  вартість,  цінними  паперами  (крім боргових емісійних цінних паперів,  емітентом яких є  набувач,  
та векселів), іншим майном.  
4.14.12. Інвестор не  може  здійснювати  оплату  цінних паперів шляхом взяття на себе зобов'язань щодо 
виконання для товариства робіт або надання послуг.  
4.14.13. До  моменту  затвердження  результатів  розміщення   акцій органом емітента,  уповноваженим 
приймати таке рішення,  розміщені акції мають бути повністю оплачені.  
4.14.14. У разі розміщення цінних паперів  Товариства чи у разі,  якщо майно,  що вноситься як плата за цінні 
папери,  перебуває в державній або комунальній власності,  грошова оцінка  такого  майна  повинна 
дорівнювати його ринковій вартості. Ринкова  вартість  зазначеного майна визначається  суб'єктом оціночної  
діяльності  і  підлягає  затвердженню наглядовою радою. Затверджена вартість майна не може відрізнятися 
більше ніж  на  10 відсотків  від вартості,  визначеної оцінювачем.  Якщо затверджена ринкова вартість майна 
відрізняється від визначеної оцінювачем, рішення наглядової ради обов'язково відповідним чином 
мотивується.  
4.14.15. Грошова оцінка вимог до Товариства, які виникли до розміщення цінних паперів і якими  оплачуються  
цінні  папери  товариства,  проводиться  у порядку,  встановленому п. 4.14.14.  
4.14.16. Під час розміщення цінних паперів право власності  на  них виникає   у   набувача  в  порядку  та  
строки,  що  встановлені законодавством про депозитарну систему України.  
4.14.17. Товариство  не  може  надавати  позику для придбання його цінних паперів або поруку за позиками, 
наданими третьою особою для придбання його акцій.  
4.14.18. Товариство   зобов'язується пройти процедуру лістингу та залишатися у біржовому реєстрі принаймні  
на одній фондовій біржі.  
4.14.19. Укладання договорів    купівлі-продажу  акцій  Товариства,  яке  пройшло  процедуру   лістингу  на 
фондовій  біржі,  здійснюється  лише  на  цій  фондовій  біржі  з урахуванням положень, визначених в пункті 
4.14.18. Статуту.  
4.14.20. Товариство не має права приймати  в заставу власні цінні папери.  
4.14.21. Правочини щодо акцій вчиняються в письмовій формі. 
4.14.22. Товариство зобов'язане у випадках, передбачених чинним законодавством, здійснити оцінку та викуп 
акцій у акціонерів, які вимагають цього. Оцінка та викуп акцій здійснюються відповідно до чинного 
законодавства та внутрішніх документів Товариства.  
4.14.23. Доведення до відома акціонерів інформації про визнання недійсними акцій, не поданих у 
встановлений строк для анулювання згідно з рішенням Товариства про зменшення розміру статутного 
капіталу, здійснюється шляхом надсилання персонального повідомлення кожному акціонеру рекомендованим 
листом або врученням його під розпис.  
4.14.24. Персональне повідомлення власників іменних акцій про зміну номінальної вартості акцій без зміни 
розміру статутного капіталу акціонерного товариства (деномінацію акцій) здійснюється шляхом надсилання 
повідомлення про деномінацію рекомендованим листом або врученням його під розпис.  
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4.14.25. Товариство забезпечує надійну та ефективну реєстрацію та підтвердження права власності на акції 
Товариства.  

5. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ АКЦІОНЕРІВ ТОВАРИСТВА 
 

5.1. Особи, які набули право власності на акції Товариства, набувають статусу акціонерів (учасників) 
Товариства.  
Акціонерами Товариства можуть бути юридичні та (або) фізичні особи, які набули право власності на акції 
Товариства при його створенні, при додатковому випуску акцій та на вторинному ринку цінних паперів.  
5.2. Кожна проста акція надає акціонеру - її власнику однакову сукупність прав, включаючи право:  
1) брати участь в управлінні Товариством (через участь та голосування на загальних зборах особисто або через 
своїх представників);  
2) одержувати інформацію про Товариство. Встановлення обмеженого доступу до фінансової звітності 
Товариства та його внутрішніх положень забороняється;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
3) виходу із Товариства шляхом відчуження належних йому акцій. Акціонер має право вільно розпоряджатися 
належними йому акціями Товариства, зокрема, продавати чи іншим чином відчужувати їх на користь інших 
юридичних та фізичних осіб без попереднього інформування та (або) отримання на це дозволу інших 
акціонерів або Товариства;  
4) брати участь у розподілі прибутку Товариства та одержувати його частину (дивіденди);  
5) на переважне придбання додатково випущених Товариством акцій в кількості, пропорційній частці 
належних акціонеру акцій у загальній кількості простих акцій Товариства на дату прийняття рішення про 
випуск акцій;  
6) одержати, у разі ліквідації Товариства, частку вартості майна Товариства, пропорційну частці акціонера у 
статутному капіталі Товариства;  
7) вимагати обов'язкового викупу Товариством всіх або частини належних йому акцій у випадках,    якщо    
акціонер зареєструвався  для  участі  у загальних зборах та голосував проти прийняття загальними зборами 
рішення про: 
- злиття, приєднання, поділ, перетворення, виділ товариства,  
- зміну його типу з публічного на приватне;  
- вчинення товариством значного правочину;  
- зміну розміру статутного капіталу.  
8) реалізовувати інші права, встановлені цим Статутом та законом.  
5.3. Кожна привілейована акція одного типу надає акціонеру - її власнику однакову сукупність прав, 
включаючи право: 
1) на переважне одержання дивідендів у порядку, передбаченому п. 6.6 цього Статуту;  
2) на пріоритетну участь у розподілі майна Товариства у разі його ліквідації, яке реалізується шляхом 
отримання заздалегідь визначеної ліквідаційної вартості (номінальної вартості акцій) до задоволення вимог 
акціонерів - власників простих акцій; 
3) переважне право при додатковій емісії придбавати розміщувані товариством привілейовані акції цього або 
іншого класу, якщо акції такого класу надають їх власникам перевагу щодо черговості отримання дивідендів 
чи виплат у разі ліквідації Товариства, пропорційно частці належних акціонеру привілейованих акцій певного 
класу у загальній кількості привілейованих акцій цього класу.  
4) брати участь у загальних зборах Товариства з правом голосу тільки у випадках вирішення питань про:  
• виділ, злиття, приєднання, поділ, перетворення Товариства, якщо передбачається конвертація 
привілейованих акцій цього типу на привілейовані акції іншого типу або прості акції;  
• внесення змін чи доповнень до Статуту Товариства, що передбачають обмеження прав акціонерів - власників 
привілейованих акцій цього типу;  
• внесення змін до Статуту, що передбачають розміщення нового класу привілейованих акцій, власники яких 
матимуть перевагу щодо черговості отримання дивідендів чи виплат у разі ліквідації Товариства, або 
збільшення обсягу прав акціонерів - власників розміщених типів привілейованих акцій, які мають перевагу 
щодо черговості отримання дивідендів чи виплат у разі ліквідації Товариства; 
5) кожний  акціонер  - власник привілейованих акцій має право вимагати здійснення обов'язкового викупу 
товариством належних йому привілейованих   акцій,  якщо  він  зареєструвався  для  участі  у загальних зборах 
та голосував проти прийняття  загальними  зборами рішення про:  
- внесення змін до статуту товариства,  якими передбачається розміщення  нового  класу  привілейованих  
акцій,  власники   яких матимуть  перевагу  щодо черговості отримання дивідендів чи виплат під час ліквідації 
акціонерного товариства; 
 - розширення обсягу прав акціонерів -  власників  розміщених класів  привілейованих  акцій,  які мають 
перевагу щодо черговості отримання дивідендів чи виплат  під  час  ліквідації товариства. Перелік  акціонерів,  
які  мають право вимагати здійснення обов'язкового викупу належних їм акцій відповідно до  
вищевикладеного,  складається на підставі переліку акціонерів,  які зареєструвалися для участі в загальних 
зборах, на яких   було  прийнято  рішення,  що  стало  підставою  для  вимоги обов'язкового викупу акцій.  
6) реалізовувати права, встановлені пп. 2, 3, 5 та 6 п. 5.2 цього Статуту та законом.  
5.4. Акціонери Товариства зобов'язані:  
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1) додержуватися Статуту, інших внутрішніх документів Товариства та виконувати рішення органів 
управління Товариством;  
2) виконувати рішення загальних зборів, інших органів Товариства; 
3) виконувати свої зобов'язання перед Товариством, у тому числі пов’язані з майновою участю; 
4) оплачувати акції у розмірі, порядку та засобами, що передбачені Статутом;  
5) не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства;  
6) нести інші обов'язки, встановлені цим Статутом та законом.  

 
6. ПОРЯДОК РОЗПОДІЛУ ПРИБУТКУ І ПОКРИТТЯ ЗБИТКІВ ТОВАРИСТВА 

 
6.1. Порядок розподілу прибутку і покриття збитків Товариства визначається рішенням загальних зборів 
відповідно до чинного законодавства України та Статуту Товариства.  
6.2. За рахунок чистого прибутку, що залишається в розпорядженні Товариства:  
• виплачуються дивіденди;  
• створюється та поповнюється резервний фонд (капітал);  
• накопичується нерозподілений прибуток (покриваються збитки).  
6.3. Напрями використання додаткових фінансових ресурсів Товариства, отриманих за рахунок накопичення 
нерозподіленого прибутку, затверджуються загальними зборами акціонерів.  
6.4. Резервний фонд (капітал) створюється шляхом щорічних відрахувань у розмірі не менше п'яти відсотків 
від чистого прибутку Товариства. Щорічні відрахування у резервний фонд (капітал) здійснюються до 
досягнення ним не менше 15 відсотків від розміру статутного капіталу Товариства.  
6.5. Загальний обсяг та розмір дивідендів на одну акцію затверджуються загальними зборами за пропозицією 
наглядової ради. Загальні збори приймають рішення про форму та порядок виплати дивідендів відповідно до 
чинного законодавства України та Статуту Товариства. На кожну акцію одного типу та класу нараховується 
однаковий розмір дивідендів.  
6.6. Виплата дивідендів за привілейованими акціями проводиться їх власникам у першу чергу порівняно з 
акціонерами - власниками простих акцій. Виплата дивідендів за привілейованими акціями проводиться у 
заздалегідь визначеному розмірі, незалежно від розміру одержаного Товариством прибутку у відповідному 
році. У тому разі, коли прибуток відповідного року є недостатнім, виплата дивідендів за привілейованими 
акціями проводиться за рахунок резервного фонду.  
6.7. Дивіденди виплачуються один раз на рік за підсумками календарного року. Виплата дивідендів за акціями 
має здійснюватися виключно грошовими коштами. Дивіденди виплачуються на акції, звіт про результати яких 
зареєстровано у встановленому законодавством порядку. Виплата дивідендів здійснюється з чистого прибутку 
звітного року та/або нерозподіленого прибутку в обсязі, встановленому рішенням загальних зборів акціонерів 
Товариства, у строк не пізніше 6 (шести) місяців після закінчення звітного року. У разі відсутності або 
недостатності чистого прибутку минулих років виплата дивідендів за привілейованими акціями здійснюється 
за рахунок резервного капіталу Товариства.  
6.8. Рішення про виплату дивідендів та їх  розмір  за  простими акціями приймається загальними зборами 
акціонерного товариства.  
6.9. Для кожної виплати дивідендів наглядова рада  акціонерного товариства  встановлює  дату  складення  
переліку осіб,  які мають право на отримання дивідендів, порядок та строк їх виплати. Дата складення переліку 
осіб,  які мають право на отримання дивідендів, не може передувати даті прийняття рішення про виплату 
дивідендів. Товариство повідомляє осіб,  які  мають  право  на  отримання дивідендів,  про  дату,  розмір,  
порядок  та  строк  їх  виплати. Протягом 10 днів після прийняття рішення  про  виплату  дивідендів 
Товариство повідомляє про дату,  розмір, порядок та строк виплати дивідендів фондову біржу (біржі), у 
біржовому реєстрі якої перебуває Товариство. У разі  відчуження  акціонером належних йому акцій після дати 
складення переліку осіб,  які мають право на отримання дивідендів, але  раніше  дати виплати дивідендів 
право на отримання дивідендів залишається в особи, зазначеної у такому переліку. У разі реєстрації акцій на  
ім'я  номінального  утримувача Товариство в порядку, встановленому законодавством про депозитарну 
систему України, самостійно виплачує дивіденди власникам акцій або перераховує їх номінальному 
утримувачу, який забезпечує їх виплату власникам акцій,  на підставі договору з  відповідним  номінальним 
утримувачем.  
6.10. Дивіденди виплачуються протягом 3 місяців з дати прийняття загальними зборами рішення про виплату 
дивідендів, шляхом перерахування коштів на особовий рахунок акціонера або іншим чином за рішенням 
загальних зборів акціонерів, але не пізніше 6 (шести) місяців після закінчення звітного року. За прострочення 
виплати дивідендів Товариство виплачує акціонерам дивіденди з урахуванням встановленого індексу інфляції 
за весь час прострочення, а також 3 (трьох) відсотків річних з простроченої суми.                                                                                                                                                                                                                              
6.11. Право на отримання дивідендів мають особи, які є акціонерами на дату початку строку виплати 
дивідендів. Дивіденди нараховуються тільки на повністю оплачені акції.  
6.12. Товариство  не  має права приймати рішення про виплату дивідендів та здійснювати виплату дивідендів  
за  простими акціями у разі, якщо:  
1) звіт  про  результати  розміщення акцій не зареєстровано у встановленому законодавством порядку;  
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2) власний  капітал  Товариства   менший,   ніж   сума   його статутного  капіталу, резервного  капіталу та 
розміру перевищення ліквідаційної вартості привілейованих  акцій  над  їх номінальною вартістю.  
6.13. Товариство  не  має  права здійснювати виплату дивідендів за простими акціями у разі, якщо:  
1) Товариство має зобов'язання перед акціонерами щодо обов’язкового викупу у них акцій; 
2) поточні  дивіденди за привілейованими акціями не виплачено повністю.  
6.14. Акціонерне товариство не має права  приймати  рішення  про виплату   дивідендів   та   здійснювати   
виплату   дивідендів  за привілейованими акціями у разі, якщо:  
1) звіт про результати розміщення акцій  не  зареєстровано  у встановленому законодавством порядку;  
2) власний   капітал   товариства   менший,   ніж  сума  його статутного капіталу,  резервного капіталу та  
розміру  перевищення ліквідаційної  вартості  привілейованих  акцій  над їх номінальною вартістю,  власники 
яких мають переваги щодо черговості  отримання виплат у разі ліквідації. Товариство не  має  права  
здійснювати  виплату дивідендів за привілейованими  акціями  певного  класу   до   виплати   поточних 
дивідендів   за   привілейованими  акціями,  власники  яких  мають перевагу щодо черговості отримання 
дивідендів.  
6.15. Товариство покриває збитки відповідно до вимог чинного законодавства України.  

 
7. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВА 

 
7.1. Органами управління Товариства є:  
• загальні збори акціонерів;  
• наглядова рада;  
• генеральний директор;  
• ревізійна комісія.  
ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ 
7.2.  Загальні збори акціонерів є вищим органом Товариства. 
7.3. Загальні збори Товариства скликаються щороку (річні загальні збори) та проводяться не пізніше 30 квітня 
наступного за звітним року. 
7.4. До порядку денного загальних зборів обов’язково включаються питання, передбачені ч. 11, 12, 22 п. 7.7 
цього Статуту. Не рідше, ніж раз на 3 роки до порядку денного включаються питання, передбачені ч. 17, 18 п. 
7.7 Статуту. 
7.5. Усі інші загальні збори, крім річних, вважаються позачерговими. 
7.6. Загальні  збори проводяться за рахунок коштів  Товариства.  У разі якщо загальні збори проводяться  з  
ініціативи акціонерів або наглядової ради, документально підтверджені витрати на  їх  організацію,  
підготовку   та   проведення   можуть   бути відшкодовані   за   рахунок  коштів  Товариства,  якщо  загальними 
зборами,  що проводяться  у  зазначеному  випадку,  буде  прийнято рішення  про  відшкодування  витрат на 
організацію,  підготовку та проведення загальних зборів. 
7.7. Загальні збори можуть вирішувати будь-які питання діяльності Товариства.  
До виключної компетенції загальних зборів належить: 
1) визначення   основних   напрямів  діяльності  Товариства;  
2) внесення змін до статуту Товариства;  
3) прийняття рішення про анулювання викуплених акцій;  
4) прийняття рішення про зміну типу товариства;  
5) прийняття рішення про розміщення акцій;  
6) прийняття  рішення  про  збільшення  статутного   капіталу Товариства;  
7) прийняття   рішення   про  зменшення  статутного  капіталу Товариства;  
8) прийняття рішення про дроблення або консолідацію акцій;  
9) затвердження положень про загальні збори,  наглядову раду, виконавчий  орган  та ревізійну комісію 
(ревізора) товариства,  а також внесення змін до них;  
10) затвердження інших внутрішніх документів товариства, якщо інше не передбачено статутом Товариства; 
11) затвердження річного звіту Товариства; 
12) розподіл прибутку і збитків Товариства;  
13) прийняття  рішення  про  викуп Товариством розміщених ним акцій; 
14) прийняття рішення про форму існування акцій;  
15) затвердження розміру річних дивідендів;  
16) прийняття рішень з питань  порядку  проведення  загальних зборів;  
17) обрання   членів   наглядової   ради,  затвердження  умов цивільно-правових або  трудових  договорів,  що  
укладатимуться  з ними,  встановлення  розміру  їх  винагороди,  обрання особи,  яка уповноважується  на  
підписання  цивільно-правових   договорів   з членами наглядової ради;  
18) прийняття   рішення  про  припинення  повноважень  членів наглядової ради;  
19) обрання голови та членів ревізійної  комісії  (ревізора), прийняття рішення про дострокове припинення їх 
повноважень;  
20) затвердження  висновків  ревізійної  комісії  (ревізора), прийняття рішення про дострокове припинення їх 
повноважень;  
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21) прийняття рішення про виділ  та  припинення  товариства, крім  складення комісією з припинення 
товариства передавального акту,  про ліквідацію товариства, обрання ліквідаційної комісії, затвердження 
порядку та строків ліквідації,  порядку розподілу між акціонерами  майна,  що  залишається   після   
задоволення   вимог кредиторів, і затвердження ліквідаційного балансу;  
22) прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради,  звіту  виконавчого   органу,   звіту   
ревізійної   комісії;  
23) затвердження     принципів    (кодексу)    корпоративного управління товариства;  
24) обрання комісії з припинення акціонерного товариства;  
25) вирішення  інших  питань,  що   належать   до   виключної компетенції загальних зборів згідно із статутом 
або положенням про загальні збори товариства.  
7.8. Повноваження з вирішення питань,  що належать до виключної компетенції  загальних  зборів,  не  можуть  
бути  передані  іншим органам товариства.  
7.9. До  виключної  компетенції   загальних  зборів   статутом  Товариства і законом може бути віднесено 
вирішення й інших питань.  
7.10. У  загальних  зборах  акціонерного товариства можуть брати участь особи,  включені до переліку 
акціонерів, які мають право на таку   участь,   або  їх  представники.  На  загальних  зборах  за запрошенням 
особи,  яка скликає загальні збори,  також можуть бути присутні  представник   аудитора  товариства  та  
посадові  особи товариства  незалежно від володіння ними акціями цього товариства, представник  органу, 
який відповідно до статуту представляє  права та інтереси трудового колективу.  
7.11. Перелік акціонерів,  які мають право на  участь  у  загальних зборах,  складається  в порядку,  
встановленому законодавством про депозитарну систему України.  
7.12. На вимогу акціонера товариство  або  особа,  яка  веде  облік права власності на акції товариства, 
зобов'язані надати інформацію про включення його до переліку  акціонерів,  які  мають  право  на участь у 
загальних зборах.  
7.13. Зміни до переліку акціонерів,  які мають право на участь у загальних зборах Товариства,  після  його  
складення можуть  вноситися  особою  або  органом товариства,  передбаченими цим статутом чи положенням 
про загальні збори акціонерного товариства.  
7.14. Обмеження права  акціонера  на  участь  у  загальних   зборах встановлюється законом.  
7.15. Письмове  повідомлення  про  проведення  загальних  зборів Товариства та їх порядок денний 
надсилається  кожному акціонеру, зазначеному в переліку акціонерів, складеному в порядку,  встановленому  
законодавством  про  депозитарну  систему України,  на дату,  визначену наглядовою радою, а в разі 
скликання позачергових загальних зборів на  вимогу  акціонерів,  - акціонерами,  які  цього  вимагають.  
Встановлена  дата  не   може передувати дню прийняття рішення про проведення загальних зборів і не  може  
бути  встановленою  раніше,  ніж  за  60  днів  до  дати проведення річних загальних зборів та 30 днів для 
позачергових загальних зборів.  
7.16. Письмове повідомлення про проведення загальних зборів та їх порядок денний надсилається акціонерам 
персонально листом з описом вкладення та повідомленням про вручення особою,  яка скликає загальні збори, 
у строк не пізніше  ніж  за  30  днів  до  дати  їх проведення, у випадках, передбачених законодавством для 
позачергових зборів – у строк не пізніше ніж за 15 днів до їх проведення. Також повідомлення може 
надаватись особисто акціонеру під розпис про вручення. Повідомлення розсилає особа,  яка скликає загальні 
збори,  або особа,  яка веде облік   прав  власності  на  акції  товариства  у  разі  скликання загальних зборів 
акціонерами. 
7.17. Не  пізніше  ніж  за 30 днів до дати проведення загальних зборів Товариство також публікує в офіційному  
друкованому  органі повідомлення про проведення загальних зборів.  
7.18. Товариство  додатково   надсилає   повідомлення   про проведення загальних  зборів та їх порядок денний 
фондовій біржі,  на якій Товариство пройшло процедуру лістингу.  
7.19. Повідомлення  про проведення загальних зборів Товариство має містити такі дані:  
1) повне найменування та місцезнаходження товариства;  
2) дата,  час та місце (із зазначенням номера кімнати,  офісу або  залу,  куди  мають  прибути  акціонери)  
проведення загальних зборів;  
3) час початку і закінчення реєстрації акціонерів для  участі у загальних зборах;  
4) дата  складення  переліку  акціонерів,  які мають право на участь у загальних зборах;  
5) перелік питань, що виносяться на голосування;  
6) порядок ознайомлення акціонерів  з  матеріалами,  з  якими вони можуть ознайомитися під час підготовки 
до загальних зборів. 
7.20. Загальні збори акціонерів проводяться на території в межах населеного  пункту  за місцезнаходженням  
Товариства. 
7.21. Акціонери мають право ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень  з  питань  
порядку  денного Товариства, під час підготовки загальних зборів (від дати  надіслання повідомлення про 
проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів). Таке ознайомлення відбувається 
місцезнаходженням  Товариства  у  робочі  дні,  робочий  час  та в місці, зазначеному у повідомленні про 
проведення загальних зборів,  а в день проведення загальних зборів - також  у місці  їх  проведення.  В 
повідомленні також вказується особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами.  
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7.22. Якщо кількість акціонерів перевищує 100 осіб, то за рішенням наглядової ради ознайомлення акціонерів 
з документами під   час підготовки  до  загальних  зборів може надаватися в  електронній  формі  або  в  інший 
спосіб, про що акціонери повідомляються.  
7.23. Порядок  денний  загальних  зборів Товариства попередньо затверджується наглядовою радою 
товариства,  а  в  разі скликання  позачергових  загальних  зборів  на вимогу акціонерів у передбачений 
законом випадках,  - акціонерами, які цього вимагають.  
7.24. Акціонер  до проведення зборів за запитом має можливість в порядку,  визначеному в п. 7.21, 7.22 цього 
Статуту,  ознайомитися  з проектом (проектами) рішення з питань порядку денного.  
7.25. Кожний  акціонер  має право внести пропозиції щодо питань, включених  до  порядку  денного  загальних   
зборів   акціонерного Товариства,  а  також  щодо  нових  кандидатів  до  складу органів Товариства, кількість 
яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів.  Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 
днів до проведення загальних зборів.  
7.26. Пропозиція   до   порядку   денного    загальних    зборів акціонерного товариства подається в письмовій 
формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера,  який  її  вносить,  кількості, типу  та/або  класу  
належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також  кількості,  типу  та/або 
класу  акцій,  що  належать кандидату, який  пропонується  цим акціонером до складу органів Товариства.  
7.27. Наглядова рада акціонерного товариства, а в разі скликання позачергових   загальних   зборів   такого  
товариства  на  вимогу акціонерів у випадках,  передбачених  законом,  - акціонери, які цього вимагають, 
приймають рішення про включення пропозицій до порядку денного не пізніше ніж  за  15 днів до дати 
проведення загальних зборів.  
7.28. Пропозиції   акціонерів  (акціонера), які  сукупно є власниками 5  або  більше  відсотків  простих  акцій,  
підлягають обов'язковому  включенню до порядку денного загальних зборів. У такому разі рішення  
наглядової ради про включення  питання  до порядку денного не вимагається,  а пропозиція вважається 
включеною до порядку денного,  якщо вона подана  з  дотриманням  вимог  цього пункту. Зміни до  порядку  
денного загальних зборів вносяться лише шляхом включення нових питань та проектів рішень із 
запропонованих питань.  Товариство  не  має права вносити зміни до запропонованих акціонерами питань або 
проектів рішень.  У  разі,  якщо  акціонери вносять проект рішення, що відрізняється від зазначеного в порядку 
денному, цей проект також підлягає включенню до порядку денного.  
7.29. Рішення про відмову  у  включенні  пропозиції  до  порядку денного   загальних   зборів  акціонерного  
товариства  може  бути прийнято тільки у разі: 
- недотримання акціонерами   строку,   встановленого   законодавством;  
- неповноти даних, передбачених законодавством.  
7.30. Мотивоване  рішення  про відмову у включенні пропозиції до порядку   денного загальних   зборів   
акціонерного  товариства надсилається  наглядовою  радою  акціонеру  протягом  трьох днів з моменту його 
прийняття.  
7.31. Акціонерне товариство не пізніше ніж за 10  днів  до  дати проведення загальних зборів повідомляє 
акціонерів про зміни у порядку денному.  
7.32. Товариство також надсилає повідомлення про  зміни  у порядку денному загальних зборів фондовій біржі 
(біржам),  на якій Товариство пройшло процедуру лістингу.  
7.33. Представником акціонера  на загальних зборах Товариства  може  бути  фізична  особа  або   
уповноважена  особа юридичної  особи, а  також  уповноважена особа  держави  чи  територіальної громади.  
7.34. Посадові особи органів товариства та їх афілійовані особи  не можуть  бути  представниками   інших  
акціонерів  товариства  на загальних зборах.  
7.35. Представником акціонера - фізичної  чи  юридичної особи  на загальних  зборах  акціонерного  
товариства може бути інша фізична особа або уповноважена  особа  юридичної  особи,  а  представником 
акціонера - держави чи територіальної громади - уповноважена особа органу, що здійснює управління 
державним чи комунальним майном.  
7.36. Акціонер має право призначити свого представника  постійно або  на  певний  строк.  Акціонер  має  
право  у  будь-який момент замінити свого представника, повідомивши про це виконавчий орган акціонерного 
товариства.  
7.37. Довіреність  на  право  участі та голосування на загальних зборах може посвідчуватися нотаріусом, а 
також іншими посадовими особами,  які вчиняють нотаріальні дії, чи в іншому передбаченому законодавством 
порядку.  
7.38. Довіреність на  право  участі  та  голосування  на  загальних зборах   акціонерного   товариства   може  
містити завдання  щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного загальних зборів із  зазначенням  
того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на загальних зборах 
представник повинен   голосувати  саме  так,  як  передбачено  завданням  щодо голосування.   Якщо   
довіреність  не   містить  завдання  щодо голосування,  представник  вирішує всі питання щодо голосування на 
загальних зборах акціонерів на свій розсуд.  
 Акціонер має право надати  довіреність на  право  участі  та голосування на загальних зборах декільком 
своїм представникам.  
 Акціонер має  право  у  будь-який  час відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах 
акціонерного товариства.  
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 Надання довіреності  на  право  участі  та   голосування   на  загальних  зборах не виключає право участі 
на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника. 
7.39. Порядок   проведення   загальних    зборів    Товариства  встановлюється  цим статутом.  
7.40. Головує на загальних зборах голова наглядової ради, член наглядової ради чи інша особа, уповноважена 
наглядовою радою. 
7.41. Загальні   збори   Товариства  не  можуть розпочатися  раніше,  ніж  зазначено у повідомленні про 
проведення загальних зборів. 
7.42. Реєстрація акціонерів (їх  представників)  проводиться  на підставі   переліку акціонерів,  які  мають  
право на  участь у загальних зборах, складеного в порядку, передбаченому законодавством про  депозитарну  
систему України,  із зазначенням кількості голосів кожного  акціонера.  Реєстрацію  акціонерів (їх 
представників) проводить реєстраційна комісія,  яка призначається наглядовою радою, а в разі скликання 
позачергових загальних зборів на  вимогу  акціонерів, - акціонерами, які цього вимагають.  
7.43. Реєстраційна комісія  має  право  відмовити  в  реєстрації акціонеру  (його представнику) лише у разі 
відсутності в акціонера (його представника) необхідних документів, які надають йому право участі у 
загальних зборах акціонерів, відповідно до законодавства.  
7.44. Перелік акціонерів, які  зареєструвалися для участі у загальних зборах,  підписує  голова  реєстраційної  
комісії,  який обирається  простою більшістю голосів її  членів  до початку проведення реєстрації.   
7.45. Акціонер,  який не зареєструвався,  не має права брати участь у загальних зборах.  
7.46. Перелік акціонерів,  які  зареєструвалися  для  участі  у загальних зборах, додається до протоколу 
загальних зборів.  
7.47. Мотивоване рішення  реєстраційної   комісії  про  відмову  в реєстрації акціонера чи його представника 
для участі  у загальних зборах, підписане головою  реєстраційної  комісії,  додається до протоколу загальних 
зборів та видається особі,  якій відмовлено  в реєстрації.  
7.48. До закінчення  строку,  відведеного  на  реєстрацію учасників зборів,  акціонер   має   право   замінити   
свого   представника, повідомивши  про  це  органи  акціонерного  товариства,  або взяти участь у загальних 
зборах особисто.  
7.49. У разі, якщо для участі в загальних зборах з'явилося  декілька представників акціонера, реєструється той 
представник, довіреність якому видана пізніше.  
7.50. У разі,  якщо акція перебуває у спільній власності  декількох осіб,   повноваження  щодо   голосування   
на   загальних  зборах здійснюється за їх згодою одним із співвласників або їх  загальним представником.  
7.51. Акціонери  (акціонер),  які  на  дату  складення  переліку акціонерів,  які  мають  право  на  участь  у   
загальних  зборах Товариства, сукупно є власниками  10  і більше відсотків простих акцій, а також 
Національна комісія з цінних паперів та  фондового  ринку  можуть  призначати  своїх  представників для 
нагляду за реєстрацією акціонерів,  проведенням загальних зборів, голосуванням  та  підбиттям його 
підсумків. Про призначення таких представників  товариство  повідомляється  письмово   до   початку 
реєстрації акціонерів.  
7.52. Посадові особи Товариства зобов'язані забезпечити вільний доступ  представників акціонерів  (акціонера) 
та/або  Національної комісії  з цінних паперів та фондового ринку до нагляду за реєстрацією акціонерів,  
проведенням загальних  зборів, голосуванням та підбиттям його підсумків.  
7.53. Хід  загальних зборів  або  розгляд  окремого  питання за рішенням  ініціаторів  загальних  зборів  чи  
самих зборів може фіксуватися технічними засобами, відповідні записи яких додаються до протоколу 
загальних зборів.  
7.54. Наявність   кворуму    загальних    зборів    визначається реєстраційною  комісією на момент закінчення 
реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах акціонерного товариства.  
7.55. Загальні збори акціонерного  товариства  мають  кворум за умови  реєстрації для участі у них  акціонерів,  
які сукупно є власниками більш як 50 відсотків голосуючих акцій. 
 Для вирішення питання, право голосу з якого надається відповідно до закону та цього Статуту 
власникам привілейованих акцій, загальні збори вважаються такими, що мають кворум з таких питань, за 
умови реєстрації для участі у загальних зборах також акціонерів, які сукупно є власниками більш як 50 
відсотків привілейованих акцій (кожного класу привілейованих акцій), що є голосуючими з цього питання.   
7.56. Одна  голосуюча  акція  надає  акціонеру  один  голос  для вирішення кожного з питань,  винесених на 
голосування на загальних зборах  акціонерного  товариства,  крім  проведення  кумулятивного голосування.  
7.57. Право голосу на загальних зборах  акціонерного  товариства мають акціонери - власники простих акцій 
товариства. 
7.58. Одна привілейована  акція  товариства  надає  акціонеру  один голос  для  вирішення  кожного  питання.   
У Товаристві   має  відбуватися  порядок  підрахунку голосів - разом за  простими  та  іншими класами 
привілейованих акцій.  
7.59. Акціонери – власники привілейованих акцій товариства мають право голосу під час вирішення   
загальними   зборами акціонерного товариства таких питань:  
1) припинення   товариства,  що  передбачає  конвертацію привілейованих акцій цього  класу  у привілейовані  
акції  іншого класу, прості акції або інші цінні папери; 
2) внесення  змін  до  статуту  товариства,  що  передбачають обмеження прав акціонерів - власників цього  
класу  привілейованих акцій;  
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3) внесення  змін  до  статуту  товариства,  що  передбачають розміщення  нового  класу  привілейованих  
акцій,  власники   яких матимуть перевагу щодо черговості отримання дивідендів чи виплат у разі   ліквідації    
товариства,  або   збільшення   обсягу   прав акціонерів - власників   розміщених  класів  привілейованих акцій, 
які мають перевагу щодо черговості отримання дивідендів  чи виплат у разі ліквідації товариства. 
7.60. Акціонер не може бути позбавлений права голосу.  
7.61. Рішення  загальних зборів акціонерного  товариства з питання, винесеного на голосування, приймається 
простою більшістю голосів  акціонерів,  які  зареєструвалися  для участі у загальних зборах та є власниками 
голосуючих  з  цього  питання  акцій,  крім випадків, коли законодавством встановлено інше.  
7.62. Обраними  до  складу  органу  акціонерного товариства вважаються кандидати,  які  набрали  найбільшу  
кількість  голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами.  
7.63. Рішення  загальних зборів з питань,  передбачених у частинах 2-7 та ч. 21 пункту 7.7. цього Статуту, 
приймається більш як  ¾ (трьома чвертями) голосів акціонерів від загальної їх кількості. 
7.64. Загальні  збори  не  можуть приймати рішення з питань,  не включених до порядку денного. 
7.65. З питання,  винесеного на голосування,  право  голосу  для вирішення   якого   мають   акціонери   -   
власники  простих  та привілейованих  акцій,  голоси  підраховуються  разом   за   всіма голосуючими з цього 
питання акціями. 
7.66. У ході загальних зборів може  бути  оголошено  перерву  до наступного  дня.  Рішення про оголошення 
перерви до наступного дня приймається   простою   більшістю    голосів    акціонерів,    які зареєструвалися  
для  участі  в  загальних  зборах та є власниками акцій,  голосуючих принаймні з одного питання, що 
розглядатиметься наступного дня.  Повторна реєстрація акціонерів (їх представників) наступного дня не 
проводиться.  
7.67. Кількість голосів акціонерів,  які зареєструвалися для участі в  загальних  зборах,  визначається  на  
підставі даних реєстрації першого дня. Після перерви загальні збори проводяться в тому самому місці, що 
зазначене в повідомленні про проведення загальних зборів. Кількість перерв  у  ході проведення загальних 
зборів не може перевищувати трьох. 
7.68. На загальних зборах голосування проводиться з усіх  питань порядку денного, винесених на голосування. 
7.69. Голосування  на загальних зборах Товариства з питань порядку денного проводитися з використанням  
бюлетенів для голосування. 
7.70. Бюлетень для голосування повинен містити:  
1) повне найменування товариства; 
2) дату і час проведення загальних зборів;  
3) перелік  питань,  винесених  на  голосування,  та  проекти рішень з цих питань;  
4) варіанти голосування  за  кожний  проект  рішення  (написи "за", "проти", "утримався"); 
5) застереження  про  те,  що  бюлетень  має  бути підписаний акціонером (представником акціонера) і в разі  
відсутності  такого підпису вважається недійсним;  
6) зазначення   кількості   голосів,   що   належать  кожному акціонеру. 
 У разі  проведення  голосування  з  питань   обрання   членів виконавчого   органу,   наглядової  
ради  або  ревізійної  комісії (ревізора) товариства бюлетень  для  голосування  повинен  містити прізвище, ім'я 
та по батькові кандидата (кандидатів).  
7.71. Форма  і  текст  бюлетеня  для  голосування затверджуються наглядовою радою не пізніше ніж за  10  
днів  до  дати  проведення загальних зборів, а в разі скликання позачергових загальних зборів на вимогу 
акціонерів,  -  акціонерами,  які  цього вимагають.  
 Акціонери мають право до проведення загальних зборів  ознайомитися з  формою бюлетеня для 
голосування в порядку, передбаченому для ознайомлення з документами у період підготовки загальних зборів,  
про що зазначається у повідомленні про проведення загальних зборів. 
7.72. Бюлетень для голосування визнається недійсним у разі, якщо він відрізняється від офіційно   
виготовленого  товариством  зразка або  на  ньому  відсутній  підпис   акціонера (представника). У разі  якщо  
бюлетень для голосування містить кілька питань, винесених на голосування,  визнання  його  недійсним  щодо  
одного питання є підставою для визнання недійсним щодо інших питань.  
7.73. Бюлетені для   голосування,  визнані  недійсними з вищезазначених підстав,  не  враховуються  під  час  
підрахунку голосів. 
7.74. Роз'яснення  щодо порядку голосування,  підрахунку голосів та  інших   питань,  пов'язаних   із   
забезпеченням   проведення голосування  на  загальних  зборах,  надає  лічильна комісія,  яка обирається 
загальними зборами акціонерів.   
7.75. Склад  лічильної комісії  не  може  бути меншим ніж три особи.  До складу лічильної комісії не можуть 
включатися особи,  які входять або є кандидатами до складу органів товариства. 
7.76. За   підсумками   голосування   складається  протокол,  що підписується  всіма   членами   лічильної   
комісії   товариства, які брали участь у підрахунку голосів. 
7.77. У протоколі про підсумки голосування зазначаються: 
1) дата проведення загальних зборів;  
2) перелік   питань,   рішення  з  яких  прийняті  загальними зборами; 
3) рішення і кількість голосів "за",  "проти"  і  "утримався" щодо  кожного  проекту  рішення з кожного 
питання порядку денного, винесеного на голосування.  
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7.78. Рішення   загальних   зборів    товариства вважається  прийнятим  з  моменту складення протоколу про 
підсумки голосування.  
 Підсумки голосування оголошуються на  загальних  зборах,  під  час яких проводилося голосування.  
Після закриття загальних зборів підсумки голосування доводяться до відома акціонерів  протягом  10 робочих   
днів   у   такий же спосіб, як і ознайомлення з документами у порядку підготовки до загальних зборів. Місце 
для ознайомлення акціонерів з підсумками голосування (адреса, номер кімнати та відповідальна особа, номер 
телефону) зазначаються на загальних зборах акціонерів.  
7.79. Протокол про підсумки голосування додається до протоколу загальних зборів акціонерного товариства.  
 Після складення  протоколу  про підсумки голосування бюлетені для голосування опечатуються 
лічильною комісією (або особою,  якій передано   повноваження   лічильної  комісії)  та  зберігаються  у 
товаристві протягом строку його діяльності, але не більше чотирьох років. 
7.80. Протокол    загальних   зборів   товариства складається протягом 10 днів з моменту закриття  загальних  
зборів та підписується головуючим і секретарем загальних зборів.  
До  протоколу  загальних  зборів  товариства заносяться відомості про:  
1) дату, час і місце проведення загальних зборів;  
2) дату складення переліку акціонерів,  які  мають  право  на участь у загальних зборах;  
3) загальну кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах;  
4) загальну  кількість   голосів   акціонерів   -   власників голосуючих  акцій  товариства,  які  зареєструвалися  
для участі у загальних зборах (якщо певні акції є голосуючими не з усіх питань порядку  денного  -  
зазначається  кількість  голосуючих  акцій  з кожного питання);  
5) кворум загальних зборів (якщо певні акції є голосуючими не з  усіх  питань  порядку  денного  - 
зазначається кворум загальних зборів з кожного питання);  
6) головуючого та секретаря загальних зборів; 
7) склад лічильної комісії; 
8) порядок денний загальних зборів; 
9) основні тези виступів; 
10) порядок  голосування  на  загальних   зборах   (відкрите, бюлетенями тощо); 
11) підсумки    голосування    із   зазначенням   результатів голосування з кожного питання порядку денного 
загальних зборів  та рішення, прийняті загальними зборами.  
 Протокол загальних  зборів,  підписаний головою та секретарем загальних зборів,  підшивається,  
скріплюється печаткою товариства та   підписом   Генерального директора Товариства.  
7.81. Позачергові загальні збори товариства скликаються наглядовою радою: 
1) з власної ініціативи; 
2) на  вимогу  виконавчого  органу  -  в  разі  порушення провадження  про  визнання  товариства  банкрутом 
або необхідності вчинення значного правочину; 
3) на вимогу ревізійної комісії (ревізора);  
4) на вимогу акціонерів  (акціонера),  які  на  день  подання вимоги  сукупно  є  власниками 10 і більше 
відсотків простих акцій товариства; 
5) в  інших  випадках,  встановлених  законом  або   статутом товариства.  
Вимога про скликання позачергових загальних зборів подається в   письмовій   формі   виконавчому   органу    
на адресу за місцезнаходженням  акціонерного  товариства  із зазначенням органу або прізвищ (найменувань) 
акціонерів, які  вимагають  скликання позачергових  загальних  зборів,  підстав для скликання та порядку 
денного.  У  разі  скликання  позачергових  загальних   зборів   з ініціативи  акціонерів вимога повинна також 
містити інформацію про кількість, тип і клас належних акціонерам акцій та бути підписаною всіма 
акціонерами, які її подають. 
7.82. Наглядова  рада приймає рішення про скликання позачергових загальних зборів акціонерного товариства 
або про відмову в  такому скликанні  протягом  10  днів  з  моменту  отримання вимоги про їх скликання. 
7.83. Рішення про відмову  у  скликанні  позачергових  загальних зборів акціонерного товариства може бути 
прийнято тільки у разі:  
- якщо акціонери   на  дату  подання вимоги  не  є  власниками 10 і більше відсотків простих акцій товариства ; 
- неповноти даних,  передбачених  абзацом другим п.7.81 цього Статуту;  
 Рішення наглядової ради про скликання позачергових  загальних зборів  або  мотивоване  рішення 
про відмову у скликанні надається відповідному органу управління  товариства  або  акціонерам,  які 
вимагають  їх скликання,  не пізніше ніж за три дні з моменту його прийняття. 
 Наглядова рада не має права вносити зміни до порядку  денного загальних зборів, що міститься у 
вимозі про скликання позачергових загальних зборів,  крім включення до порядку денного нових  питань або 
проектів рішень. 
7.84. Позачергові  загальні  збори акціонерного товариства мають бути проведені протягом 30 днів  з  дати  
подання  вимоги  про  їх скликання. 
7.85. Якщо  цього  вимагають  інтереси  акціонерного товариства, наглядова  рада  має  право   прийняти   
рішення про скликання позачергових загальних зборів з письмовим повідомленням акціонерів про проведення 
позачергових загальних  зборів  та  порядок  денний не пізніше ніж за 15 днів до дати їх проведення з 
позбавленням акціонерів права вносити  пропозиції  до порядку денного. 
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 У такому  разі  за відсутності кворуму позачергових загальних зборів повторні загальні збори не 
проводяться.  
 Наглядова рада не може прийняти рішення,  зазначене в  абз.1 п 7.85 цього Статуту,  якщо порядок 
денний позачергових загальних зборів включає питання про обрання членів наглядової ради. 
7.86. У разі якщо протягом 10 днів з моменту отримання вимоги про скликання позачергових загальних зборів,  
наглядова  рада  не  прийняла рішення про їх скликання , такі збори можуть  бути  скликані акціонерами,  які 
цього вимагають.  Рішення наглядової ради про відмову  у скликанні позачергових  загальних зборів 
акціонерів може бути оскаржено акціонерами до суду. 
7.87. Товариство  або особа,  які ведуть облік прав власності на акції товариства,  зобов'язані протягом п'яти 
робочих днів  надати інформацію  про  перелік власників акцій товариства,  а також іншу інформацію,  
необхідну  для  організації  проведення  позачергових загальних  зборів  товариства,  за запитом наглядової 
ради товариства. 
7.88. У   разі,  якщо  рішення  загальних  зборів  або  порядок прийняття такого рішення  порушують  вимоги  
Закону України «Про акціонерні товариства»,  інших актів  законодавства,  статуту  чи  положення  про  
загальні збори Товариства,  акціонер,  права та охоронювані  законом інтереси якого порушені таким 
рішенням,  може оскаржити це рішення до суду протягом трьох місяців з дати його прийняття. Суд має право з 
урахуванням усіх обставин справи  залишити  в силі  оскаржуване  рішення,  якщо  допущені порушення не 
порушують законні права акціонера, який оскаржує рішення.  
7.89. Акціонер  може  оскаржити  рішення  загальних   зборів   з  питань: 
- злиття, приєднання, поділу, перетворення, виділу товариства, зміну його типу з публічного на приватне; 
- вчинення товариством значного правочину; 
- зміну розміру статутного капіталу, 
виключно після отримання  письмової  відмови  в  реалізації  права вимагати здійснення обов'язкового викупу 
товариством належних йому голосуючих акцій або в разі неотримання відповіді на  свою  вимогу протягом  30  
днів  від дати її направлення на адресу товариства в порядку, передбаченому цим Законом. 
НАГЛЯДОВА РАДА  
7.90. Наглядова рада є органом Товариства, що здійснює захист прав акціонерів Товариства, і в межах 
компетенції, контролює та регулює діяльність виконавчого органу.  
7.91. Члени наглядової ради обираються загальними зборами з числа фізичних осіб, які мають повну 
дієздатність у кількості не менше 5 (п’яти) членів строком на 3 (три) роки. Акціонер може мати необмежену 
кількість представників у наглядовій раді. Порядок діяльності представника акціонера у наглядовій раді 
визначається самим акціонером. Загальні збори можуть встановити залежність членства у наглядовій раді від 
кількості акцій, якими володіє акціонер. 
Порядок формування наглядової ради, а також вимоги до кандидатів та членів наглядової ради 
встановлюються у Положенні про наглядову раду.  
7.92. До компетенції наглядової ради належить вирішення питань, передбачених законом та Статутом 
Товариства, а також переданих для вирішення наглядовою радою загальними зборами.  
До виключної компетенції наглядової ради належить:  
1) Контроль за реалізацією основних напрямів діяльності Товариства, затвердження стратегії 
(стратегічного плану) розвитку Товариства. 
2) Погодження проекту річного фінансового звіту Товариства до його оприлюднення та/або подання на 
розгляд Загальним зборам. 
3) Прийняття рішення щодо покриття збитків. 
4) Затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов’язані з 
діяльністю Товариства, зокрема, про комітети та інші робочі органи Наглядової ради, про конфлікт 
інтересів, про операції з пов’ язаними особами, про оплату праці та матеріальне стимулювання 
Генерального директора Товариства, про засади проведення конкурсних відборів керівників Товариства. 
5) Підготовка порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про 
включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів, 
забезпечення попереднього розгляду усіх питань, що належать до виключної компетенції Загальних 
зборів, у разі необхідності надання висновків щодо них. 
6) Прийняття рішення про проведення чергових та позачергових Загальних зборів за власною 
ініціативою, на вимогу акціонерів, за пропозицією Генерального директора або Ревізійної комісії 
Товариства (далі – Ревізійна комісія). 
7) Призначення голови Загальних зборів (у разі скликання Загальних зборів Наглядовою радою). 
8) Прийняття рішення про розміщення Товариством інших, крім акцій, цінних паперів. 
9) Прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів. 
10) Попередній розгляд за поданням Генерального директора проекту розподілу прибутку. 
11) Погодження дивідендної політики і розмірів виплат дивідендів з подальшим затвердженням їх 
Загальними зборами. 
12) Затвердження положень про фонди Товариства та дочірніх підприємств, прийняття рішення про 
використання резервного та інших фондів Товариства та дочірніх підприємств. 
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13) Ініціювання у разі необхідності проведення позачергових ревізій та спеціальних перевірок 
фінансово-господарської діяльності Товариства. 
14) Затвердження ринкової вартості майна Товариства (у тому числі, акцій Товариства) у випадках, 
передбачених Законом України «Про акціонерні товариства». 
15) Призначення та відкликання повноважень Генерального директора Товариства. 
16) Затвердження умов трудового договору, які укладатимуться з Генеральним директором, 
затвердження змін та доповнень до цього трудового договору, встановлення розміру його винагороди. 
17) Прийняття рішення про призначення особи, виконуючої обов’язки Генерального Директора. 
18) Прийняття рішення про відсторонення Генерального Директора від виконання його повноважень. 
19). Контроль за діяльністю Генерального директора. 
20) Аналіз дій Генерального директора щодо управління Товариством, реалізації інвестиційної, 
технічної та цінової політики. 
21) Оцінка роботи Генерального Директора як одноосібного виконавчого органу. 
22) Прийняття рішення про притягнення до відповідальності Генерального Директора, в тому числі до 
майнової відповідальності; винесення рішень про притягнення до майнової відповідальності інших 
посадових осіб Товариства та посадових осіб дочірніх підприємств. 
23) Визначення принципів побудови організаційної структури Товариства. 
24) Прийняття рішення щодо створення, реорганізації та ліквідації дочірніх підприємств, філій і 
представництв Товариства, затвердження їх статутів і положень. 
25) Прийняття рішення про вступ Товариства до складу засновників (учасників) інших юридичних осіб, 
а також про вихід зі складу засновників (учасників) таких юридичних осіб. 
26) Обрання та припинення повноважень Корпоративного секретаря, визначення розміру його 
винагороди, затвердження Положення про Корпоративного секретаря, затвердження умов трудового або 
іншого договору з Корпоративним секретарем. 
27) Обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених Законом України «Про 
акціонерні товариства». 
28) Обрання зовнішнього аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, 
встановлення розміру оплати його послуг. 
29) Визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та 
строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного Законом України «Про акціонерні 
товариства». 
30) Визначення дати складення переліку (реєстру) акціонерів, які мають бути повідомлені про 
проведення Загальних зборів.  
31) Прийняття рішення про створення комітетів Наглядової ради та затвердження положення про них, 
обрання та відкликання повноважень голів та членів таких комітетів. 
32) Погодження призначення на посаду та звільнення керівника служби внутрішнього аудиту 
Товариства. 
33) Вирішення питань про участь Товариства чи дочірніх підприємств у створенні Господарських 
об’єднань, про участь у промислово-фінансових групах, заснування інших юридичних осіб та виходу з 
таких юридичних осіб з дотриманням вимог законодавства України. 
34) Встановлення лімітів (граничних сум) правочинів (договорів, операцій). 
Ліміти (граничні суми) щодо вчинення правочинів Товариства встановлюються Наглядовою радою на 
підставі відповідного рішення. Про дотримання лімітів вчинення правочинів Генеральним директором 
Товариства щомісячно, якщо інше не передбачено відповідним рішенням Наглядової ради, звітує 
визначеному Наглядовою радою уповноваженому органу або уповноваженій особі. Встановлені ліміти 
правочинів за потребою але не рідше ніж один раз на квартал, переглядатимуться Наглядовою радою на 
підставі подання Генеральним директором Товариства, якщо інше не передбачено відповідним рішенням 
Наглядової ради. 
35) Прийняття рішення про вчинення значних правочинів, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є 
його предметом, становить від 10 (десяти) до 25 (двадцяти п’яти) відсотків вартості активів Товариства 
за даними останньої річної фінансової звітності Товариства та правочинів поруки, гарантії, застави, 
іпотеки, купівлі та продажу нерухомого майна, оренди нерухомого майна з правом викупу, на суму що 
перевищує  50 000 (п’ятдесят тисяч) гривень.  
36) Прийняття рішення про вчинення правочинів, щодо яких є заінтересованість. 
37) Затвердження та регулярний перегляд повного переліку пов’язаних осіб відповідно до актів 
внутрішнього регулювання Товариства. 
38) Визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе 
зобов’ язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій. 
39) Прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства (у тому числі, акцій Товариства) та 
затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг. 
40) Попереднє узгодження залучення до перевірки діяльності Товариства Ревізійною комісією зовнішніх 
експертів та аудиторів на оплатній основі, визначення порядку оплати та інших суттєвих умов участі 
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сторонніх спеціалістів, що залучаються на оплатній основі, у перевірках, що проводяться Ревізійною 
комісією. 
41) Забезпечення функціонування належної системи внутрішнього та зовнішнього контролю за 
фінансово-господарською діяльністю Товариства, що включає (але не обмежується) виявлення недоліків 
системи контролю, розробку пропозицій та рекомендацій щодо їх вдосконалення, здійснення контролю 
за ефективністю зовнішнього аудиту, об’єктивністю та незалежністю аудитора, здійснення контролю за 
усуненням недоліків, які були виявлені під час проведення перевірок Ревізійною комісією Товариства, 
службою внутрішнього аудиту та зовнішнім аудитором. 
42) Прийняття рішення про обрання (заміну) реєстратора (зберігача) власників іменних цінних паперів 
Товариства або депозитарію цінних паперів та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, 
встановлення розміру оплати його послуг, а також прийняття рішення про припинення такого договору. 
43) Надсилання в порядку, передбаченому Законом України «Про акціонерні товариства», пропозицій 
акціонерам про придбання особою (особами, що діють спільно) значного пакета акцій.  
44) Розгляд конфліктних ситуацій між адміністрацією (Генеральним директором) та трудовим 
колективом. 
45) Розгляд щоквартальних звітів Генерального директора щодо виконання основних напрямів розвитку 
Товариства, стратегічного плану Товариства, річних бюджетів, бізнес-плану, планів капіталізації та 
капітальних вкладень. 
46) Вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради згідно із Законом 
України «Про акціонерні товариства», Статутом Товариства, та Положенням про наглядову раду, або 
передані на вирішення Наглядовій раді за рішенням Загальних зборів. 
7.93. Питання,  що  належать до виключної компетенції наглядової ради  акціонерного  товариства,  не  можуть  
вирішуватися   іншими органами товариства,  крім загальних зборів, за винятком випадків, встановлених цим 
Статутом та законом.  
7.94. Посадові особи  органів Товариства забезпечують  членам наглядової ради доступ до інформації в межах, 
передбачених цим Статутом та Законом.  
7.95 До повноважень Наглядової ради також належить: 
- встановлення порядку прийому, реєстрації та розгляду звернень та скарг акціонерів;  
- визначення загальних засад інформаційної політики Товариства. Встановлення порядку надання інформації 
акціонерам та особам, які не є акціонерами. Визначення переліку відомостей, що є конфіденційними, а також 
встановлення порядку доступу до конфіденційної інформації. Здійснення контролю за розкриттям інформації 
та реалізацією інформаційної політики Товариства; 
- проведення перевірки достовірності річної та квартальної фінансової звітності до її оприлюднення та (або) 
подання на розгляд загальних зборів акціонерів;  
- затвердження зовнішнього аудитора та умов договору, що укладається з аудитором, в тому числі 
встановлення розміру оплати його послуг; ініціювання проведення аудиторських перевірок фінансово-
господарської діяльності Товариства; 
- узгодження рішення виконавчого органу про скликання чергових загальних зборів, в тому числі їх порядку 
денного та тексту інформаційного повідомлення акціонерів. Узгодження рішення виконавчого органу про 
зміни в порядку денному чергових та позачергових загальних зборів; 
- призначення та звільнення голів та секретарів (секретаріату) загальних зборів, погодження персонального 
складу мандатної та лічильної комісій загальних зборів;  
- визначення умов оплати праці посадових осіб філій та представництв Товариства;  
- надання пропозицій та рекомендацій загальним зборам щодо питань порядку денного; 
- надання виконавчому органу рекомендацій з питань розробки, укладення або внесення змін до колективного 
договору у Товаристві, в тому числі рекомендацій щодо змісту колективного договору.  
Питання, що належать до виключної компетенції наглядової ради, не можуть бути передані нею для 
вирішення виконавчому органу Товариства.  
7.96. Організаційною формою роботи наглядової ради є чергові та позачергові засідання. Засідання наглядової 
ради проводяться за необхідністю, але не менше одного разу на три місяці. Засідання наглядової ради 
вважається правомочним, якщо в ньому беруть участь не менше 2/3 від загальної кількості її членів. Рішення 
на засіданні наглядової ради вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більше половини членів 
наглядової ради, які беруть участь у її засіданні. У разі рівного поділу голосів, визначальним голосом є голос 
Голови Наглядової ради. Члени наглядової ради не мають права передавати свої повноваження іншій особі.  
Порядок скликання та проведення чергових та позачергових засідань наглядової ради регулюється 
Положенням про наглядову раду.  
7.97. Наглядова рада звітує перед загальними зборами про свою діяльність, загальний стан Товариства та 
вжиті нею заходи, спрямовані на досягнення мети Товариства.  
ГЕНЕРАЛЬНИЙ ДИРЕКТОР. 
7.98. У Товаристві діє одноосібний виконавчий орган - Генеральний директор, який здійснює управління 
поточною діяльністю Товариства. Генеральний директор є підзвітним загальним зборам акціонерів і 
наглядовій раді Товариства та організовує виконання їх рішень.  
7.99. Генеральний директор обирається (призначається) Наглядовою радою строком на 3 (три) роки.  
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7.100. Генеральний директор здійснює свої повноваження від імені Товариства без довіреності, представляє 
інтереси Товариства, вчиняє правочини від імені Товариства, видає накази та дає розпорядження, обов’язкові 
для виконання всіма працівниками Товариства 
7.101. До компетенції Генерального директора належать всі питання діяльності Товариства, крім тих, що 
віднесені до компетенції інших органів Товариства 
До компетенції Генерального директора належить:  
1) організація скликання та проведення чергових та позачергових загальних зборів;  
2) розробка проектів річного бюджету, бізнес-планів, програм фінансово-господарської діяльності Товариства;  
3) розробка та затвердження поточних фінансово-господарських планів і оперативних завдань Товариства та 
забезпечення їх реалізації. Затвердження планів роботи Генерального директора;  
4) вчиняти від імені Товариства правочини та укладати (підписувати) від імені Товариства будь-які 
договори (угоди) з урахуванням обмежень щодо змісту та суми договорів (правочинів, угод), які 
встановлені Статутом та внутрішніми документами Товариства, зокрема: 
- без попереднього погодження із наглядовою радою укладати правочини на суму, що не перевищує 10 
відсотків балансової вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, 
 - без попереднього погодження із наглядовою радою укладати правочини поруки, гарантії, застави, 
іпотеки, купівлі та продажу нерухомого майна, оренди нерухомого майна з правом викупу на суму, що 
не перевищує 50 000 (п’ ятдесят тисяч) гривень; 
5) організація ведення бухгалтерського обліку та звітності Товариства. Складання та надання наглядовій раді 
квартальних та річних звітів Товариства до їх оприлюднення та (або) подання на розгляд загальних зборів 
акціонерів;  
6) розробка штатного розкладу та затвердження правил внутрішнього трудового розпорядку, посадових 
інструкцій та посадових окладів працівників Товариства;  
7) призначення керівників філій та представництв Товариства;  
8) забезпечення проведення аудиторської перевірки діяльності Товариства на вимогу акціонерів, які володіють 
не менш як 10 відсотками акцій Товариства. Аудиторська перевірка повинна бути розпочата не пізніше як за 
30 днів з дати надання відповідної вимоги акціонерів;  
9) укладення та виконання колективного договору, приймання участі у колективних переговорах, за 
погодженням із наглядовою радою.  
10) без довіреності представляти інтереси Товариства та вчиняти від його імені юридичні дії в межах 
компетенції, визначеної цим Статутом;  
11) розпоряджатися коштами та майном Товариства в межах, визначених цим Статутом, рішеннями загальних 
зборів та наглядової ради;  
12) відкривати рахунки у банківських установах;  
13) підписувати довіреності, договори та інші документи від імені Товариства, рішення про укладення 
(видачу) яких прийнято уповноваженим органом Товариства в межах його компетенції відповідно до 
положень цього Статуту;  
14) наймати та звільняти працівників Товариства, вживати до них заходи заохочення та накладати стягнення 
відповідно до чинного законодавства України, Статуту та внутрішніх документів Товариства;  
15) в межах своєї компетенції видавати накази і давати вказівки, обов'язкові для виконання всіма 
працівниками Товариства;  
16) підписувати від імені Товариства колективний договір, зміни та доповнення до нього, попередньо 
погодивши умови договору з наглядовою радою;  
17) здійснювати інші функції, які необхідні для забезпечення нормальної роботи Товариства, згідно з чинним 
законодавством та внутрішніми документами Товариства; 
18) затверджувати внутрішні документи Товариства, які не віднесені цим Статутом до затвердження 
іншими органами Товариства; 
19) видавати та відкликати довіреності (доручення);   
20) затверджувати зразки печаток, штампів, фірмових бланків, товарних знаків та іншу атрибутику 
Товариства. 
Генеральний директор Товариства виконує інші функції за дорученням вищих органів Товариства. 
Генеральний директор Товариства має право доручити вирішення окремих питань, які входять до його 
компетенції, іншим особам або керівникам структурних підрозділів. 
7.101. Генеральний директор Товариства є посадовою особою Товариства. 
7.102. Посадові особи Товариства несуть персональну відповідальність за збитки заподіяні Товариству 
своїми неправомірними діями та діями, що перевищували їх повноваження. 
РЕВІЗІЙНА КОМІСІЯ  
7.103. Ревізійна комісія є органом Товариства, який контролює фінансово-господарську діяльність 
виконавчого органу (Генерального директора) Товариства.  
7.104. Ревізійна комісія обирається загальними зборами з числа акціонерів у кількості 3 членів строком на 3 
роки. Порядок формування ревізійної комісії, а також вимоги до кандидатів та членів ревізійної комісії 
встановлюються у Положенні про ревізійну комісію Товариства.  
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7.105. При здійсненні контролю за фінансово-господарською діяльністю Генерального директора ревізійна 
комісія перевіряє:  
1) достовірність даних, які містяться у річній фінансовій звітності Товариства;  
2) відповідність ведення бухгалтерського, податкового, статистичного обліку та звітності відповідним 
нормативним документам;  
3) своєчасність і правильність відображення у бухгалтерському обліку всіх фінансових операцій відповідно до 
встановлених правил та порядку;  
4) дотримання Генеральним директором Товариства наданих йому повноважень щодо розпорядження майном 
Товариства, укладання правочинів та проведення фінансових операцій від імені Товариства;  
5) своєчасність та правильність здійснення розрахунків за зобов'язаннями Товариства;  
6) зберігання грошових коштів та матеріальних цінностей;  
7) використання коштів резервного та інших фондів Товариства;  
8) правильність нарахування та виплати дивідендів;  
9) дотримання порядку оплати акцій Товариства;  
10) фінансовий стан Товариства, рівень його платоспроможності, ліквідності активів, співвідношення власних 
та позичкових коштів.  
7.106. Ревізійна комісія відповідно до покладених на неї завдань здійснює планові та позапланові перевірки 
фінансово-господарської діяльності Товариства, його філій та представництв. Порядок проведення перевірок і 
організація роботи ревізійної комісії регулюються Положенням про ревізійну комісію Товариства.  
7.107. За підсумками проведення планових та позапланових перевірок ревізійна комісія складає висновки. Без 
висновку ревізійної комісії загальні збори не мають права затверджувати річний баланс Товариства.  
7.108. Ревізійна комісія вирішує питання, пов'язані із проведенням перевірок та організацією роботи на своїх 
засіданнях. Засідання проводяться за необхідністю, але не менше одного разу на три місяці, а також перед 
початком перевірок та за їхніми результатами. Ревізійна комісія є правомочною приймати рішення, якщо в 
засіданні беруть участь не менше половини її членів. Рішення ревізійної комісії вважається прийнятим, якщо 
за нього проголосувало більше половини членів ревізійної комісії, які беруть участь у засіданні.  
7.109. Ревізійна комісія доповідає про результати проведених нею перевірок загальним зборам і наглядовій 
раді Товариства.  
7.110. Ревізійна комісія зобов'язана вимагати позачергового скликання загальних зборів у разі виникнення 
загрози суттєвим інтересам Товариства або виявлення зловживань, вчинених посадовими особами Товариства.  
 

8. ПОСАДОВІ ОСОБИ ОРГАНІВ УПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВА. ПОРЯДОК УКЛАДАННЯ 
ПРАВОЧИНІВ, У ВЧИНЕННІ ЯКИХ Є ЗАІНТЕРЕСОВАНІСТЬ 

 
8.1. Голова та члени наглядової ради, Генеральний директор, голова ревізійної комісії є посадовими особами 
органів управління Товариства.  
8.2. Посадові особи органів Товариства повинні добросовісно та розумно діяти в інтересах Товариства, 
дотримуватися вимог законодавства, статуту та інших документів Товариства. Посадові особи органів 
Товариства повинні розкривати інформацію про наявність у них заінтересованості в укладенні будь-якого 
правочину стосовно товариства (конфлікту інтересів).  
8.3. Посадова особа органів управління вважається заінтересованою в укладенні відповідного правочину у разі 
якщо:  
1) ця особа є однією із сторін такого правочину;  
2) бере участь у правочині як представник або посередник;  
3) отримує винагороду за вчинення такого правочину від Товариства або від особи, яка є однією із сторін 
правочину;  
4) внаслідок такого правочину придбає майно чи заінтересована в інших результатах виконання правочину;  
5) є пов'язаною особою юридичної особи, яка є стороною правочину, або бере участь у правочині як 
представник чи посередник, або отримує комісійну винагороду від Товариства чи від особи, що є стороною 
правочину, або внаслідок такого правочину придбає майно чи буде користуватись іншими результатами 
виконання правочину.  
8.4. Посадові особи органів управління Товариства зобов'язані повідомляти наглядову раду про правочини, що 
укладаються, або якщо передбачається таке укладення, в яких вони можуть визнаватися заінтересованими 
особами. Зазначена інформація надається протягом трьох робочих днів з дати виникнення обставин, щодо 
яких має бути зроблено повідомлення.  
8.5. Генеральний директор зобов’язаний протягом п’яти днів з моменту отримання відомостей про можливість 
вчинення правочину, щодо якого э заінтересованість, надати членам наглядової ради інформацію стосовно 
правочинів, у вчиненні яких Товариство заінтересоване. 
8.6. У разі якщо правочин, щодо якого є заінтересованість, порушує інтереси Товариства, наглядова рада може 
заборонити його вчинення або винести розгляд цього питання на загальні збори. Рішення про укладення 
Товариством правочину, щодо якого є заінтересованість, приймається наглядовою радою протягом п’яти 
робочих днів.  
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8.6. У разі прийняття наглядовою радою рішення про укладення Товариством правочину, щодо якого є 
заінтересованість, члени наглядової ради, які є заінтересованими особами, не мають права голосу.  
8.7. Якщо більшість членів наглядової ради є особами, заінтересованими в укладенні Товариством правочину, 
він має укладатися згідно з рішенням загальних зборів за поданням наглядової ради. Рішення про подання 
приймається простою більшістю голосів членів наглядової ради, які беруть участь у засіданні, незалежно від їх 
заінтересованості в укладенні правочину.  
8.8. Приховування посадовою особою інформації або неповідомлення про особисту заінтересованість є 
підставою для притягнення цієї особи до цивільної, матеріальної або дисциплінарної відповідальності та 
дострокового припинення її повноважень. 
8.9.Посадові особи не мають права розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про 
діяльність Товариства, крім випадків, передбачених законом; 
8.10. Посадові особи органів Товариства на вимогу ревізійної комісії або аудитора зобов’язані надати 
документи про господарську діяльність Товариства; 
8.11. Посадовим особам органів Товариства виплачується винагорода тільки на умовах, які встановлюються 
цивільно-правовими договорами або трудовим договором, укладеним з ними; 
8.12. Посадові особи несуть відповідальність перед Товариством за збитки, завдані Товариству своїми діями 
(бездіяльністю), згідно із законом; 
8.13. У разі якщо відповідальність несуть кілька осіб, їх відповідальність є солідарною.  

 
9. ТРУДОВИЙ КОЛЕКТИВ ТОВАРИСТВА 

 
9.1. Трудовий колектив Товариства складають усі громадяни, які своєю працею беруть участь в його 
діяльності на основі трудового договору (контракту, угоди), а також інших форм, що регулюють трудові 
відносини працівника з Товариством.  
9.2. Товариство самостійно встановлює форми та системи оплати праці, розмір заробітної плати, а також 
інших видів винагороди працівників.  
9.3. Вищим органом трудового колективу є загальні збори трудового колективу, які:  
1) затверджують проект колективного договору;  
2) вирішують питання самоврядування трудового колективу;  
3) визначають та затверджують перелік і порядок надання працівникам підприємства соціальних пільг.  
9.4. Інтереси трудового колективу у відносинах з Генеральним директором представляє рада трудового  
ради трудового колективу не може бути звільнено з роботи або переведено на інші посади з ініціативи 
Генерального директора без попередньої згоди ради трудового колективу.  
9.5. Рада трудового колективу у межах наданих їй повноважень:  
1) укладає від імені трудового колективу колективний договір з Товариством, представленим Генеральним 
директором;  
2) узгоджує з Генеральним директором перелік та порядок надання працівникам Товариства соціальних та 
інших пільг;  
3) бере участь у розробці правил внутрішнього трудового розпорядку Товариства;  
4) розробляє та узгоджує з Генеральним директором програми матеріального та морального стимулювання 
продуктивності праці, заохочення винахідницької та раціоналізаторської діяльності;  
5) порушує клопотання перед Генеральним директором про заохочення, преміювання, а також про 
притягнення до дисциплінарної відповідальності працівників Товариства;  
6) вирішує інші питання самоврядування трудового колективу.  
9.6. Соціальні та трудові права працівників гарантуються чинним законодавством України.  
9.7. Внутрішніми положеннями Товариство може встановлювати додаткові (крім передбачених чинним 
законодавством) трудові та соціально-побутові пільги для працівників або їхніх окремих категорій.  
 

10. ПРИПИНЕННЯ ТОВАРИСТВА ТА ВИДІЛ 
 

10.1. Товариство припиняється в результаті передання всього свого майна, прав та обов'язків іншим 
підприємницьким товариствам - правонаступникам (шляхом злиття, приєднання, поділу, перетворення) або в 
результаті ліквідації. 
10.2. Товариство вважається таким,  що припинилося, з дня внесення до єдиного державного реєстру запису 
про його припинення.  
10.3. Порядок  припинення  Товариства в процесі відновлення його платоспроможності або банкрутства 
встановлюється законом. 
10.4. Виділом є перехід за розподільчим балансом частини майна, прав та обов'язків Товариства до однієї або 
кількох створюваних нових юридичних осіб. 
10.5. Наглядова рада кожного товариства, що бере участь у злитті, приєднанні, поділі або перетворенні, 
розробляє умови договору про злиття (приєднання) або план поділу (виділу, перетворення), які повинні 
містити:  
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1) повне найменування та інші реквізити кожного товариства, що беруть участь у злитті, приєднанні, поділі, 
виділі або перетворенні;  
2) порядок і коефіцієнти конвертації акцій та інших цінних паперів, а також суми можливих грошових виплат 
акціонерам;  
3) відомості про права, які надаватимуться підприємницьким товариством-правонаступником власникам 
інших, крім простих акцій, цінних паперів товариства, діяльність якого припиняється внаслідок злиття, 
приєднання, поділу, перетворення або з якого здійснюється виділ, та/або перелік заходів, які пропонується 
вжити стосовно таких цінних паперів; 
4) інформацію щодо запропонованих осіб, які стануть посадовими особами товариства у підприємницькому 
товаристві-правонаступнику після завершення злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення, та 
запропоновані до виплати таким особам винагороди чи компенсації.  
10.6. Наглядова рада Товариства, що бере участь у злитті, приєднанні, поділі, виділі або перетворенні, повинна 
підготувати для акціонерів пояснення до умов договору про злиття (приєднання) або плану поділу (виділу, 
перетворення). Таке пояснення має містити економічне обґрунтування доцільності злиття, приєднання, поділу, 
виділу або перетворення, перелік методів, що застосовувалися для оцінки вартості майна Товариства та 
обчислення коефіцієнта конвертації акцій та інших цінних паперів Товариства. 
10.7. Наглядова рада має отримати висновок незалежного експерта (аудитора, оцінювача) щодо умов злиття, 
приєднання, поділу або виділу. Такий висновок має містити оцінку щодо обґрунтованості та адекватності 
методів, застосованих для оцінки вартості майна кожного з акціонерних товариств і обчислення коефіцієнтів 
конвертації акцій та інших цінних паперів.  
10.8. Виділ, злиття, приєднання, поділ, перетворення Товариства здійснюється за рішенням загальних зборів, 
які вирішують питання про затвердження проекту договору про злиття (приєднання) або проекту рішення про 
поділ (виділ) або перетворення, а також інші питання, пов'язані із виділом, злиттям, приєднанням, поділом, 
перетворенням Товариства.  
У випадках, передбачених законом, виділ, злиття, приєднання, поділ, перетворення Товариства здійснюється 
за рішенням:  
• суду;  
• відповідних органів державної влади.  
10.9. Загальні збори товариства,  суд  або  орган,  що  прийняв рішення  про  припинення  Товариства,  
зобов'язані   негайно письмово повідомити про це орган, що здійснює державну реєстрацію, який вносить до 
єдиного державного реєстру відомості  про  те,  що юридична особа перебуває у процесі припинення.  
10.10. Загальні збори Товариства,  суд  або  орган,  що  прийняв рішення  про  припинення  Товариства,  
призначають комісію з припинення Товариства  (ліквідаційну  комісію,  ліквідатора тощо)  та встановлюють 
порядок і строки припинення юридичної особи відповідно  до Цивільного Кодексу України. Виконання 
функцій комісії з припинення Товариства  може бути покладено на орган управління юридичної особи.  
10.11. З моменту призначення комісії до неї переходять повноваження щодо управління справами  Товариства.  
Комісія виступає в суді від імені Товариства, що припиняється. 
10.12. Комісія  з припинення Товариства поміщає в друкованих засобах масової інформації,  в  яких  
публікуються відомості про державну реєстрацію Товариства, що припиняється, повідомлення про 
припинення Товариства та про порядок  і  строк  заявлення кредиторами вимог до нього.  Цей строк не може 
становити менше двох місяців з дня публікації  повідомлення  про  припинення  юридичної особи. Комісія 
вживає  усіх  можливих  заходів  щодо  виявлення кредиторів, а  також  письмово повідомляє їх про   
припинення Товариства. 
10.13. При підготовці загальних зборів, на які виноситься питання про затвердження умов договору про злиття 
(приєднання), плану поділу (виділу, перетворення), передавального акта, акціонерам Товариства надсилаються 
матеріали, які повинні включати:  
1) проект договору про злиття (приєднання), план поділу (виділу, перетворення);  
2) пояснення до умов договору про злиття (приєднання) або плану поділу (виділу, перетворення);  
3) висновком незалежного експерта щодо умов злиття, приєднання, поділу або виділу; 
4) у разі злиття (приєднання) - річну фінансову звітність інших товариств, що беруть участь у злитті 
(приєднанні), за три останні роки.  
10.14. За поданням наглядової ради загальні збори вирішують питання про припинення (злиття, приєднання, 
поділ, виділ або перетворення), а також про затвердження умов договору про злиття (приєднання) або плану 
поділу (виділу, перетворення), передавального акта (у разі злиття, приєднання та перетворення) або 
розподільчого балансу (у разі поділу та виділу). 
10.15. Протягом 30 днів з дати прийняття загальними зборами рішення про припинення Товариства шляхом 
поділу, перетворення, а також про виділ, а в разі припинення шляхом злиття або приєднання - з дати 
прийняття відповідного рішення загальними зборами останнього з акціонерних товариств, що беруть участь  у 
злитті або приєднанні, Товариство зобов’язане письмово повідомити про це кредиторів товариства і 
опублікувати в офіційному друкованому органі повідомлення про ухвалене рішення. Також Товариство 
зобов’язане повідомити про прийняття такого рішення фондову біржу, на якій пройдено процедуру лістингу. 
10.16. Злиття, приєднання, поділ, виділ або перетворення не можуть бути завершені до задоволення вимог, 
заявлених кредиторами. 
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10.17. Товариство зобов'язане здійснити оцінку та викуп акцій акціонерів, які вимагають цього, у разі, коли ці 
акціонери не голосували "за" прийняття загальними зборами рішення про виділ, злиття, приєднання, поділ, 
перетворення Товариства. Оцінка та викуп акцій здійснюються у відповідності до чинного законодавства та 
внутрішніх положень Товариства. Порядок викупу Товариством власних акцій встановлюється внутрішніми 
положеннями Товариства.  
10.18. Товариство перед початком проведення виділу, злиття, приєднання, поділу, перетворення Товариства 
персонально повідомляє про це власників іменних акцій шляхом надсилання персонально акціонерам 
відповідного повідомлення листом або врученням його під розпис.  
10.19. Товариство ліквідується:  
1) за рішенням загальних зборів Товариства, у тому числі в зв’язку із закінченням строку, на який  Товариство  
створювалося,  або після досягнення мети, поставленої при його створенні, а також з інших підстав, 
передбачених установчими документами; 
2) за рішенням суду  про визнання судом недійсної державної реєстрації Товариства через допущені при його 
створенні порушення, які не можна усунути а також в інших випадках, передбачених законом;  
- на  підставі  рішення  господарського суду  в  порядку, встановленому  Законом  України "Про відновлення 
платоспроможності боржника  або визнання його банкрутом"; 
 Вимога  про  ліквідацію  юридичної  особи  на  підставах, зазначених у пункті  2  частини  10.19 
цього Статуту, може  бути пред'явлена  до  суду  органом,  що  здійснює державну реєстрацію, учасником  
юридичної  особи,  а також Національною  комісією  з  цінних паперів та фондового ринку. 
 Після прийняття рішення про ліквідацію Товариства його підприємницька діяльність припиняється.  
10.20. Ліквідація товариства проводиться призначеною  ним ліквідаційною  комісією, а у разі припинення 
діяльності товариства за  рішенням суду - ліквідаційною комісією, що призначається цими органами.  У  разі  
визнання товариства банкрутом його ліквідація проводиться згідно з ліквідаційною процедурою,  
передбаченою Законом України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його 
банкрутом". 
10.21. З дня призначення ліквідаційної  комісії  до  неї  переходять повноваження  по  управлінню  
справами  товариства.  Ліквідаційна комісія  у  триденний  строк  з  моменту її призначення публікує в 
друкованих засобах масової інформації, в яких публікуються відомості про державну реєстрацію   
юридичної  особи,  що припиняється, повідомлення  про припинення товариства та про порядок і строк 
заявлення кредиторами вимог до нього, забезпечує визначення вартості майна товариства в порядку, 
встановленому законодавством про оцінку майна, майнових прав та професійну  оціночну  діяльність, 
виявляє  його дебіторів і кредиторів та розраховується з ними, вживає заходів до оплати боргів  
товариства  третім особам, а також його учасникам, складає ліквідаційний баланс та подає його вищому 
органу товариства або органу, що призначив  ліквідаційну  комісію.  Достовірність  та повнота 
ліквідаційного балансу повинні бути підтверджені аудитором (аудиторською  фірмою), за  винятком 
товариств з  річним господарським  оборотом менш як двісті п'ятдесят неоподатковуваних мінімумів. 
10.22. Ліквідаційна   комісія  після  закінчення  строку для пред'явлення вимог  кредиторами  складає 
проміжний ліквідаційний баланс, який містить відомості про склад майна Товариства, що ліквідується, 
перелік пред'явлених кредиторами вимог, а також про результати їх розгляду. Проміжний ліквідаційний 
баланс затверджується Загальними зборами Товариства або органом, який прийняв рішення про  
ліквідацію Товариства. 
10.23. Виплата грошових сум кредиторам Товариства, що ліквідується, провадиться у порядку  
черговості. У разі ліквідації платоспроможної юридичної особи вимоги її кредиторів та акціонерів 
задовольняються у такій черговості: 
1) у першу чергу  задовольняються  вимоги  щодо  відшкодування шкоди,  завданої каліцтвом,  іншими  
ушкодженнями  здоров'я  або смертю, та вимоги  кредиторів, забезпечені  заставою чи  іншим способом;  
2) у другу чергу -  вимоги працівників,  пов'язані з трудовими відносинами,  вимоги автора про плату за  
використання  результату його інтелектуальної, творчої діяльності; 
3) у третю  чергу - вимоги щодо податків,  зборів (обов'язкових платежів); 
4) у четверту чергу - виплати  нарахованих, але  не виплачених дивідендів за привілейованими кціями; 
5) у п'яту  чергу - виплати за привілейованими акціями, які підлягають обов’ язковому викупу відповідно 
до Закону; 
6) у шосту чергу - виплати ліквідаційної вартості привілейованих акцій;  
7) у сьому чергу - виплати за простими акціями, які підлягають обов’ язковому викупу відповідно до 
Закону; 
8) у восьму чергу - розподіл майна між акціонерами - власниками простих акцій товариства  
пропорційно  до  кількості належних їм акцій; 
9) у дев'яту чергу - всі інші вимоги. 
10.24. Розподіл майна кожної черги здійснюється після повного задоволення вимог кредиторів 
(акціонерів) попередньої черги.  
10.25. У разі  розміщення товариством кількох класів привілейованих акцій черговість розподілу  майна  
між акціонерами - власниками кожного класу  привілейованих  акцій  визначається  статутом товариства. 
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10.26. У разі недостатності майна товариства, що ліквідується, для розподілу між усіма  кредиторами 
(акціонерами) відповідної черги майно розподіляється між ними пропорційно сумам  вимог  (кількості 
належних їм акцій) кожного кредитора (акціонера) цієї черги. 
10.27. У разі відмови ліквідаційної комісії у задоволенні вимог кредитора або ухилення від  їх  розгляду  
кредитор має  право  до затвердження  ліквідаційного балансу Товариства звернутися до суду із позовом 
до ліквідаційної комісії.  За рішенням суду вимоги кредитора  можуть бути задоволені за рахунок майна,  
що залишилося після ліквідації Товариства. 
10.28. Вимоги  кредитора,  заявлені  після  спливу  строку, встановленого ліквідаційною комісією  для   
їх пред'явлення, задовольняються з майна Товариства, яке ліквідовують, що залишилося після   
задоволення   вимог   кредиторів,   заявлених своєчасно. 
10.29. Вимоги кредиторів,  які не визнані ліквідаційною комісією, якщо  кредитор  у  місячний строк 
після одержання повідомлення про повну або часткову відмову у визнанні його вимог не  звертався  до 
суду з позовом, вимоги, у  задоволенні  яких  за рішенням суду кредиторові відмовлено,  а також вимоги, 
які не задоволені через відсутність майна Товариства, що ліквідується, вважаються погашеними.  
10.30. В разі недостатності  у  Товариства,  що ліквідується, грошових  коштів  для задоволення  вимог  
кредиторів ліквідаційна комісія здійснює продаж майна юридичної особи. 
10.31. Після завершення розрахунків з кредиторами  ліквідаційна комісія складає  ліквідаційний   баланс,  
який  затверджується Загальними зборами Товариства або органом, що прийняв  рішення  про ліквідацію 
Товариства. 
10.32. Майно Товариства, що залишилося після задоволення вимог кредиторів, передається її  
учасникам, якщо інше  не встановлено Статутом Товариства або законом.  
10.33. Ліквідація товариства вважається  завершеною, а  товариство таким, що припинило свою діяльність, з 
моменту внесення запису про це до державного реєстру. 
 

11. ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ ТОВАРИСТВА 
 

11.1. Товариство зобов'язане у визначений законодавством строк з дати прийняття загальними зборами 
Товариства відповідного рішення повідомити орган, що провів реєстрацію, про зміни, які сталися в цьому 
Статуті, для внесення необхідних змін до державного реєстру.  
11.2. Зміни до Статуту Товариства набирають чинності для третіх осіб з дня їх державної реєстрації, а у 
випадках, встановлених законом, з дати повідомлення органу, що здійснює державну реєстрацію, про такі 
зміни.  
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