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1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

1.1. Приватне акціонерне товариство акціонерний "ПІВДЕНЬ" (надалі - Товариство) створено та діє згідно із Цивільним 
кодексом України, Господарським кодексом України, Законами України "Про акціонерні товариства", "Про цінні папери та 
фондовий ринок" та іншими актами законодавства України. 
1.2. Товариство є правонаступником всіх прав та обов’язків Відкритого акціонерного товариства "ПІВДЕНЬ", яке створене на 
підставі рішення Регіонального відділення Фонду державного майна України по м. Києву від 30 грудня 1996 р. №2367 шляхом 
перетворення державного підприємства Київський завод "Південь" у Відкрите акціонерне товариство "ПІВДЕНЬ" відповідно до 
Указу Президента України "Про заходи щодо забезпечення прав громадян на використання приватизаційним майнових 
сертифікатів" від 26 листопада 1994 року №699/94 та зареєстроване Дарницькою районною у м. Києві державною 
адміністрацією 15 січня 1997 року, номер запису про включення відомостей про юридичну особу до ЄДРПОУ: 1 065 120 0000 
000286, що змінило найменування відповідно до Закону України "Про акціонерні товариства". 
1.3. Організаційно-правова форма Товариства – акціонерне товариство, тип – приватне акціонерне товариство.  
1.4. Найменування Товариства: 

 Повне найменування Товариства: 
 українською мовою: Приватне акціонерне товариство "ПІВДЕНЬ"; 
 російською мовою:  Частное акционерное общество "ПИВДЕНЬ"; 
 англійською мовою: Private Stock Company "PIVDEN". 

 Скорочене найменування Товариства:  
 українською мовою: АТ "ПІВДЕНЬ"; 
 російською мовою:  АО "ПИВДЕНЬ"; 
 англійською мовою: PSC "PIVDEN". 

1.5. Місцезнаходження Товариства: 02121, м. Київ, Харківське шосе, 201/203 
 

2. ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ТОВАРИСТВА 
2.1. Товариство є юридичною особою з дати його державної реєстрації.  
2.2. Товариство має цивільні права та обов'язки, здійснює свою діяльність відповідно до цього Статуту та закону. Товариство 
може бути відповідачем та позивачем у суді.  
2.3. Товариство має самостійний баланс, рахунки в банках, печатку та кутовий штамп зі своїм найменуванням, знак для 
товарів і послуг.  
2.4. Майно Товариства формується з джерел, не заборонених чинним законодавством України.  
2.5. Товариство є власником:  

 майна, переданого йому засновниками та акціонерами у власність як вклад до статутного капіталу;  
 продукції, виробленої Товариством у результаті господарської діяльності;  
 одержаних доходів;  
 іншого майна, набутого на підставах, не заборонених законом.  

2.6. 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.  
2.7. Товариство має право випускати акції, облігації та інші цінні папери. Умови випуску та порядок розміщення акцій та 
облігацій визначаються у рішенні про їх випуск відповідно до чинного законодавства України.  
2.8. Товариство самостійно відповідає за своїми зобов'язаннями усім своїм майном.  
2.9. Акціонери не відповідають за зобов'язаннями Товариства і несуть ризик збитків, пов'язаних з діяльністю Товариства, у 
межах вартості акцій, що їм належать.  
2.10. З метою захисту та представлення інтересів своїх членів, розвитку міжрегіональних та міжнародних зв’язків, забезпечення 
наукового та інформаційного обміну і професійних інтересів Товариство може вступати в спілки чи асоціації чи інші об'єднання. 
2.11. Товариство може відкривати на території України та на території інших держав філії, представництва, а також дочірні 
підприємства у відповідності до чинного законодавства України. 
2.12. Товариство може здійснювати прямі інвестиції та операції з цінними паперами відповідно до законодавства України про 
цінні папери, інвестиційну діяльність.  
2.13. Товариство самостійно встановлює форми, системи та порядок оплати своїх працівників, визначає розміри заробітної 
плати. 
 

3. МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА 
3.1. Товариство створюється з метою здійснення підприємницької діяльності для одержання прибутку в інтересах акціонерів 
Товариства, максимізації добробуту акціонерів у вигляді зростання ринкової вартості акцій Товариства, а також отримання 
акціонерами дивідендів.   
3.2. Предметом  діяльності  Товариства є: 
3.2.1. Виробництво та проектування товарів народного споживання, продукції промислово-технічного призначення, 
банківського та офісного обладнання, обладнання спеціального призначення, з подальшою їх реалізацією для потреб 
населення, підприємств, організацій та установ. 
3.2.2. Монтажні роботи. 
3.2.3. Проведення будівельно-монтажних робіт на засадах договорів підряду. 
3.2.4. Проведення механізованих робіт в будівництві та будівельно-монтажних робіт на підприємствах усіх форм власності. 
3.2.5. Проведення будівельних та механізованих робіт на замовлення громадян.  
3.2.6. Створення виробничих ділянок, майстерень по виконанню робіт та замовлень населення. 
3.2.7. Виробництво та реалізація товарів народного вжитку. 
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3.2.8. Відкриття фірмових торговельних закладів (магазинів). 
3.2.9. Організація, інвестиційне та інше забезпечення діяльності підприємств у галузі виробництва продукції виробничо-
технічного призначення, будівництва, торгівлі та промислового сервісу, транспорту та зв'язку, виробництва та переробки 
сільськогосподарської продукції, виробництва товарів народного вжитку та побутових послуг населенню на основі, як діючих так 
і нових технологій. 
3.2.10. Маркетинг та посередницькі функції у галузі торгівлі, у тому числі: надання дилерських та дистрибютерських послуг; 
експорт та імпорт на комісійних умовах, на основі угод-доручень та агентських угод товарів та послуг, отриманих від інших 
постачальників, із правом реалізації за іноземну валюту; внутрішня торгівля та послуги в галузі виробничо-господарської 
діяльності Товариства, у тому числі комерційні послуги по реалізації товарів, одержаних на основі консигнації; відкриття 
магазинів для реалізації вітчизняних та імпортних товарів. 
3.2.11. Надання сервісних, ремонтних та пусконалагоджувальних послуг населенню, підприємствам, організаціям та 
установам. 
3.2.12. Імпорт товарів та послуг для забезпечення виробничої та сервісної діяльності Товариства. 
3.2.13. Експорт товарів та послуг, які є наслідком діяльності Товариства. 
3.2.14. Консультаційні та видавницько-інформаційні послуги, організації виставок, семінарів, симпозіумів, курсів навчання в 
різних формах.   
3.2.15. Проведення аукціонів, у тому числі благодійних. 
3.2.16. Сприяння та організація розвитку ділових та творчих контактів людей різних країн, наукового, культурного та 
самодіяльного туризму, розвиток нових форм та видів послуг у цьому напрямку, експлуатації готельних, культурно-спортивних, 
оздоровчих та інших об'єктів виробничого та культурного призначення, забезпечення відповідного сервісного обслуговування. 
3.2.17. Виготовлення і ремонт меблів на замовлення населення. 
3.2.18. Транспортне обслуговування підприємств, організацій, установ, населення. 
3.2.19. Упорядковування територій та споруд, будівельні та ремонтно-будівельні роботи. 
3.2.20. Заготівля, переробка та реалізація вторинної сировини, відходів усіх видів виробництва. 
3.2.21. Виробництво нових меблів.  
3.2.22. Здійснення посередницької та торговельно-посередницької діяльності. 
3.2.23. Технічне обслуговування та ремонт машин, механізмів, агрегатів.  
3.2.24. Монтаж та демонтаж, ремонт баштових кранів, козлових кранів тощо.   
3.2.25. Проведення газових, каналізаційних, сантехнічних робіт. 
3.2.26. Виробництво залізобетонних та бетонних виробів і конструкцій для промислового і житлового будівництва. 
3.2.27. Виробництво будівельних матеріалів.  
3.2.28. Реалізація будівельних матеріалів організаціям, а також населенню.  
3.2.29. Комерційна та торговельна діяльність.      
3.2.30. Проектування, будівництво, реконструкція, реставрація, ремонт та експлуатація об'єктів промислового, 
агропромислового, громадського, культурно-побутового, житлового та іншого призначення. 
3.2.31. Технічне оснащення механізмів, обладнання, будівель та споруд. 
3.2.32. Вироблення та монтаж технологічного обладнання, будівельних конструкцій та інженерних комунікацій. 
3.2.33. Виконання теслярських, електромонтажних робіт та виконання замовлень населення щодо інших видів побутового 
обслуговування.  
3.2.34. Обробка металів, виготовлення металоконструкцій, реалізація металопрокату.  
3.2.35. Організація операцій з металобрухтом, відходами чорних та кольорових металів. 
3.2.36. Заготівля та переробка вторинної сировини та відходів.  
3.2.37. Здійснення вантажних і пасажирських перевезень (у тому числі - міжнародних) усіма видами транспорту. 
3.2.38. Організація та експлуатація автогосподарств, автостоянок, автозаправних станцій та автосервісних центрів, автопрокат. 
3.2.39. Створення та експлуатація станцій технічного обслуговування. 
3.2.40. Надання послуг з ремонту та технічного обслуговування усіх видів транспорту. 
3.2.41. Продаж автозапчастин та автомобільного обладнання. 
3.2.42. Торговельна діяльність, у т.ч. оптова, дрібнооптова, роздрібна, комісійна торгівля продовольчими та непродовольчими 
товарами, торгово-закупівельна та торгово-посередницька діяльність. 
3.2.43. Закупівля сільськогосподарської продукції у населення як за безготівковим розрахунком, так і за готівку.  
3.2.44. Виробництво, модернізація та експлуатація технічного обладнання, машин, механізмів, транспортних засобів, установок 
та приладів.   
3.2.45. Виробництво, прокат, реалізація кінопродукції, фільмів, кліпів, створення телевізійних каналів комерційного, 
супутникового та кабельного телебачення. 
3.2.46. Пусконалагоджувальні роботи.  
3.2.47. Виробництво та реалізація медичного обладнання, медичних препаратів, матеріалів.  
3.2.48. Організація готельного бізнесу та надання супровідних послуг.  
3.2.49. Створення перукарень, банно-пральних комплексів та інших підприємств побутового обслуговування населення, 
надання побутових послуг.  
3.2.50. Поштові перевезення (у тому числі - міжнародні), обробка поштової кореспонденції, видача та прийом грошових 
переказів, використання радіочастот; виробництво та ремонт засобів вимірювання і контролю.  
3.2.51. Розробка проектно-кошторисної документації.  
3.2.52. Деревообробне виробництво та реалізація його продукції. 
3.2.53. Організація лісорозробок та переробки деревини, виготовлення, реалізація пиломатеріалів, меблів та інших виробів із 
деревини.  
3.2.54. Виробництво, переробка та реалізація пластмас.  
3.2.55. Металообробне виробництво та реалізація його продукції. 
3.2.56. Швейне виробництво та реалізація його продукції. 
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3.2.57. Виробництво та реалізація товарів широкого вжитку. 
3.2.58. Видобування і переробка корисних копалин, іншої сировини та їх реалізація.  
3.2.59. Виробництво засобів автоматизації, зв'язку, інших виробів з використанням електронних компонентів та реалізація такої 
продукції. 
3.2.60. Впровадження винаходів та "ноу-хау" у виробництво. 
3.2.61. Створення мережі оптово-роздрібних торгових підприємств та підприємств побутового обслуговування. 
3.2.62. Створення та експлуатація закладів громадського харчування. 
3.2.63. Надання посередницьких, комерційних, дилерських, брокерських та дистрибюторських послуг виробничого та 
невиробничого характеру.  
3.2.64. Організація і проведення конференцій, симпозіумів, виставок, аукціонів, конкурсів, ярмарок, концертів.  
3.2.65. Надання послуг з охорони приватної, колективної та державної власності, монтаж. ремонт і профілактичне 
обслуговування засобів охоронної сигналізації.  
3.2.66. Надання послуг з працевлаштування (у тому числі і за кордоном), організація професійної підготовки та підвищення 
кваліфікації.  
3.2.67. Рекламна діяльність.  
3.2.68. Юридичне обслуговування фізичних та юридичних осіб.  
3.2.69. Здавати в оренду власне нерухоме майно, засоби виробництва та інші матеріальні цінності. 
3.3. Види діяльності, які потребують спеціального дозволу можуть здійснюватись тільки при наявності такого дозволу (ліцензії) 
відповідних державних установ. 
3.4. Товариство має право самостійно здійснювати зовнішньоекономічну діяльність. Здійснюючи зовнішньоекономічну 
діяльність Товариство користується в повному обсязі правами юридичної особи згідно з чинним законодавством України.  
3.5. У сфері зовнішньоекономічної діяльності Товариство здійснює:  

 експорт товарів власного виробництва;  
 експорт товарів не власного виробництва без переходу права власності; 
 експорт товарів не власного виробництва з переходом права власності; 
 експорт послуг, в тому числі у сфері інтелектуальної власності; 
 імпорт товарів для власних потреб; 
 імпорт товарів не для власних потреб без переходу права власності; 
 імпорт товарів не для власних потреб з переходом права власності; 
 імпорт послуг, в тому числі у сфері інтелектуальної власності. 

3.6. Валютні відрахування до бюджету  провадяться  у  порядку і розмірах, передбачених чинним законодавством. Товариство 
на свій розсуд використовує належну йому  частку валютної виручки. 
3.7. Товариство має право одержувати кредити від зарубіжних кредиторів, при цьому валюта зараховується  на  баланс 
Товариства  і використовується ним самостійно. Держава не несе відповідальності по одержаних Товариством кредитах. 
 

4. СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ ТА АКЦІЇ ТОВАРИСТВА 
4.1. Статутний капітал Товариства становить 587 118,00 гривень (п'ятсот вісімдесят сім тисяч сто вісімнадцять гривень 00 коп.) 
4.2. Статутний капітал поділено на 2 348 472 (два мільйони триста сорок вісім тисяч чотириста сімдесят дві) штуки простих 
іменних акцій номінальною вартістю 0,25  гривень (двадцять п'ять копійок) кожна.  
4.3. Реєстрацію випуску акцій здійснює Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку в установленому чинним 
законодавством України порядку. Обіг акцій дозволяється після реєстрації Державною комісією з цінних паперів та фондового 
ринку звіту про результати розміщення акцій та видачі свідоцтва про реєстрацію випуску акцій. 
4.4. Облік прав власності на акції Товариства здійснюється особою, яка отримала відповідно до вимог чинного законодавства 
ліцензію Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку на здійснення відповідного виду діяльності і з якою Товариство 
укладає відповідний договір. Товариство та/або особа що здійснює облік прав власності на акції Товариства зобов'язане в 
поряду та в терміни, встановленими чинним законодавством України видати акціонерам документ підтверджуючий право 
власності на акції. 
4.5. Емісія акцій Товариства здійснюється шляхом закритого (приватного) розміщення. Товариство, як емітент, продає свої 
акції на первинному ринку цінних паперів самостійно. При цьому Товариство укладають з покупцем (покупцями) договори 
купівлі-продажу акцій. У разі прийняття загальними зборами приватного акціонерного товариства рішення про здійснення 
публічного розміщення акцій до статуту товариства вносяться відповідні зміни, у тому числі про зміну типу товариства - з 
приватного на публічне.  
4.6. Товариство має право придбавати власні акції з урахуванням вимог чинного законодавства України. 
4.7. Оплата вартості акцій, що розміщуються, може здійснюватися грошовими коштами або майном, майновими і немайновими 
правами, що мають оцінку, цінними паперами (крім боргових емісійних цінних паперів, емітентом яких є засновник) та векселів.   
4.8. Товариство не має права розміщувати жодну акцію за ціною нижчою за її номінальну вартість. Товариство здійснює 
розміщення або продаж кожної акції, яку він викупив, за ціною не нижчою за її ринкову вартість, що затверджується Наглядовою 
радою, крім випадку розміщення акцій під час злиття, приєднання, поділу, виділу; 
4.9. 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 Товариство та векселів), іншим майном. 
 Інвестор не може здійснювати оплату цінних паперів шляхом взяття на себе зобов'язань щодо виконання для Товариства 
робіт або надання послуг. До моменту затвердження результатів розміщення акцій органом Товариства, уповноваженим 
приймати таке рішення, розміщені акції мають бути повністю оплачені. 
4.10. Особа (особи, що діють спільно), яка має намір придбати акції, що з урахуванням кількості акцій, які належать їй та її 
афілійованим особам, становитимуть 10 і більше відсотків простих акцій Товариства (далі – значний пакет акцій), зобов'язана не 
пізніше ніж за 30 днів до дати придбання значного пакета акцій подати Товариству письмове повідомлення про свій намір та 
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оприлюднити його у порядку, встановленому чинним законодавством. Оприлюднення повідомлення здійснюється шляхом 
надання його Державній комісії з цінних паперів та фондового ринку та опублікування в офіційному друкованому органі. 

У повідомленні зазначаються кількість, тип та/або клас акцій товариства, що належать особі (кожній з осіб, що діють 
спільно) та кожній з її афілійованих осіб, а також кількість простих акцій товариства, які особа (особи, що діють спільно) має 
намір придбати. 

Товариство, значний пакет акцій якого придбавається, не має права вживати заходів з метою перешкоджання такому 
придбанню. 
4.11. Особа (особи, що діють спільно), яка придбала 50 і більше відсотків простих акцій Товариства (далі – контрольний пакет 
акцій), протягом 20 днів з дати придбання контрольного пакета акцій зобов'язана запропонувати всім акціонерам придбати у них 
прості акції Товариства. 

Зазначена особа (особи, що діють спільно) надсилає до Товариства публічну невідкличну пропозицію (оферту) для всіх 
акціонерів-власників простих акцій Товариства про придбання акцій на адресу за місцезнаходженням Товариства на ім'я 
Наглядової ради та повідомляє про це Державну комісію з цінних паперів та фондового ринку.  

Пропозиція акціонерам про придбання належних їм акцій має містити дані про:  
 особу (кожну з осіб, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій Товариства, та її афілійованих осіб - 
прізвище (найменування), місце проживання (місцезнаходження), кількість, тип та/або клас акцій Товариства, належних 
кожній із зазначених осіб;  
 запропоновану ціну придбання акцій та порядок її визначення;  
 строк, протягом якого акціонери можуть повідомити про прийняття пропозиції щодо придбання акцій;  
 порядок оплати акцій, що придбаваються.  

Протягом 10 днів з моменту отримання пропозиції від особи (осіб, що діють спільно) Наглядова рада зобов'язана 
надіслати зазначену письмову пропозицію кожному акціонеру відповідно до реєстру акціонерів Товариства (складеного на дату 
отримання Товариством вищезазначеної невідкличної пропозиції).  

Строк, протягом якого акціонери можуть повідомити особу (осіб, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій, 
щодо прийняття пропозиції про придбання акцій, має становити від 30 до 60 днів з дати надходження пропозиції. 

Ціна придбання акцій не може бути меншою за ринкову ціну, визначену відповідно до чинного законодавства. 
Протягом 30 днів після закінчення зазначеного у пропозиції строку особа (особи, що діють спільно), яка придбала 

контрольний пакет акцій, повинна сплатити акціонерам, які прийняли пропозицію, вартість їхніх акцій виходячи із зазначеної у 
пропозиції ціни придбання. 
4.12. Прості акції надають їх власникам однакові права. Прості акції не підлягають конвертації у привілейовані акції або інші 
цінні папери Товариства. 

Акція неподільна. У разі, коли одна і та ж акція належить кільком особам, усі вони визнаються одним власником акції і 
реалізують свої права через одного з них або через спільного представника. 
4.13. Товариство має право змінювати (збільшувати або зменшувати) розмір статутного капіталу.  
4.14. Товариство має право збільшувати статутний капітал після повної оплати оголошеного статутного капіталу та реєстрацією 
звіту (звітів) про результати розміщення всіх попередніх випусків акцій. 

Зміна розміру і способу формування статутного капіталу Товариства здійснюється за рішенням Загальних зборів 
акціонерів, відповідно до чинного законодавства, шляхом внесення відповідних змін та доповнень до Статуту Товариства або 
затвердження Статуту Товариства у новій редакції. 

Товариство не має права приймати рішення про збільшення статутного капіталу шляхом публічного розміщення акцій, 
якщо розмір власного капіталу є меншим, ніж розмір статутного капіталу Товариства. 

Збільшення статутного капіталу Товариства у разі наявності викуплених Товариством акцій не допускається.  
Збільшення статутного капіталу Товариства із залученням додаткових внесків здійснюється шляхом розміщення 

додаткових акцій. Збільшення статутного капіталу Товариства без залучення додаткових внесків здійснюється шляхом 
підвищення номінальної вартості акцій. 

Збільшення статутного капіталу Товариства здійснюється в порядку, встановленому чинним законодавством, шляхом 
випуску нових акцій або збільшення номінальної вартості існуючих акцій. 

Розміщення додатково випущених акцій провадиться в порядку, встановленому чинним законодавством України.  
Акціонери Товариства користуються переважним правом на придбання додатково випущених акцій, але лише у разі 

закритого (приватного) розміщення акцій. 
4.15. Зменшення статутного капіталу Товариства здійснюється в порядку, встановленому чинним законодавством, шляхом 
зменшення номінальної вартості акцій або шляхом анулювання раніше викуплених Товариством акцій та зменшення їх загальної 
кількості. Рішення про зменшення статутного капіталу приймається в порядку, встановленому чинним законодавством України. 

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. 

Кредитор, вимоги якого до Товариства не забезпечені договорами застави чи поруки, протягом 30 днів після надходження 
йому вищезазначеного повідомлення може звернутися до Товариства з письмовою вимогою про здійснення протягом 45 днів 
одного з таких заходів на вибір Товариства: забезпечення виконання зобов'язань шляхом укладення договору застави чи 
поруки, дострокового припинення або виконання зобов'язань перед кредитором, якщо інше не передбачено договором між 
Товариством та кредитором. 

У разі, якщо кредитор не звернувся у зазначений вище строк до Товариства з письмовою вимогою, вважається, що він не 
вимагає від Товариства вчинення додаткових дій щодо зобов'язань перед ним. 
4.16. Рішення про внесення змін до Статуту Товариства набуває чинності в порядку, встановленому чинним законодавством 
України. Реєстрація змін до Статуту Товариства здійснюється у порядку, визначеному чинним законодавством України. До 
прийняття Загальними зборами акціонерів рішення про внесення змін до Статуту, пов’язаних із збільшенням статутного 
капіталу, акціонерами Товариства та особами, що придбали акції нової емісії, здійснюється оплата оголошеного статутного 
капіталу у розмірах, передбачених чинним законодавством України та рішенням про випуск акцій. 
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4.17. 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. Обов'язковою умовою консолідації є обмін акцій старої номінальної 
вартості на цілу кількість акцій нової номінальної вартості для кожного з акціонерів. 

Товариство має право здійснити дроблення всіх розміщених ним акцій, внаслідок чого одна акція конвертується у дві або 
більше акцій того самого типу і класу. 

Консолідація та дроблення акцій не повинні призводити до зміни розміру статутного капіталу Товариства. 
У разі консолідації або дроблення акцій до Статуту Товариства вносяться відповідні зміни в частині номінальної вартості 

та кількості розміщених акцій. 
4.18. Акції Товариства можуть бути видані акціонерам тільки після повної оплати їх вартості. Акціонерам видається документ 
який підтверджує право власності на акції із зазначенням кількості акцій, які належать акціонеру на праві власності. 
4.19. Акція може бути придбана також на підставі договору з її власником або держателем за ціною, що визначається 
сторонами, а також в порядку спадкоємства громадян чи правонаступництва юридичних осіб та з інших підстав, передбачених 
чинним законодавством України.  
4.20. Акціонер має право продати повністю сплачені ним акції або їх частину іншим акціонерам, Товариству або третім особам.  
4.21. Акціонери Товариства мають переважне право на придбання акцій, що продаються іншими акціонерами Товариства, за 
ціною та на умовах, запропонованих акціонером третій особі, пропорційно кількості акцій, що належать кожному з них. 
Переважне право акціонерів на придбання акцій, що продаються іншими акціонерами цього товариства, діє протягом тридцяти 
днів з дня отримання товариством повідомлення акціонера про намір продати акції.  

Товариство має переважне право придбання товариством акцій, що продаються його акціонерами, якщо акціонери не 
використали своє переважне право на придбання акцій.  

Переважне право Товариства на придбання акцій, що продаються акціонерами цього товариства, може бути реалізовано 
протягом 10 днів після закінчення строку дії переважного права на придбання цих акцій акціонерами товариства.  

Строк переважного права припиняється у разі, якщо до його спливу від усіх акціонерів Товариства та самого Товариства 
отримані письмові заяви про використання або про відмову від використання переважного права на купівлю акцій.  

Акціонер Товариства, який має намір продати свої акції третій особі, зобов'язаний письмово повідомити про це решту 
акціонерів товариства та саме товариство із зазначенням ціни та інших умов продажу акцій. Повідомлення акціонерів 
товариства здійснюється через товариство за рахунок акціонера, який має намір продати акції.  

Повідомлення повинно містити назву (ПІБ) акціонера-продавця, його адресу місцезнаходження, кількість акцій які 
пропонуються до продажу, ціну продажу акцій, засіб оплати, порядок розрахунків, місце  укладання угоди, способи зв'язку з 
акціонером-продавцем. 

Після отримання письмового повідомлення від акціонера, який має намір продати свої акції третій особі, товариство 
зобов'язане протягом двох робочих днів направити копії повідомлення всім іншим акціонерам товариства. Повідомлення 
акціонерів товариства здійснюється за рахунок акціонера, який має намір продати свої акції третій особі.  

Якщо акціонери Товариства та/або товариство не скористаються переважним правом на придбання всіх акцій, що 
пропонуються для продажу, протягом встановленого цим Статутом строку, акції можуть бути продані третій особі за ціною та на 
умовах, що повідомлені товариству та його акціонерам.  

У разі порушення переважного права на придбання акцій будь-який акціонер Товариства та/або саме Товариство, має 
право протягом трьох місяців з моменту, коли акціонер чи товариство дізналися або повинні були дізнатися про таке порушення, 
вимагати у судовому порядку переведення на них прав та обов'язків покупця акцій.  

Уступка зазначеного переважного права іншим особам не допускається.  
Зазначене переважне право акціонерів Товариства не поширюється на випадки переходу права власності на цінні папери 

Товариства в результаті їх спадкування чи правонаступництва.  
У разі виникнення права звернення стягнення на акції у зв'язку з їх заставою відчуження таких акцій здійснюється з 

дотриманням переважного права акціонерів на такі акції. 
4.22. Товариство має право за рішенням загальних зборів викупити в акціонерів акції за згодою власників цих акцій. Порядок 
реалізації цього права визначається у рішенні загальних зборів, яким обов'язково встановлюються: 

 порядок викупу, що включає максимальну кількість, тип та/або клас акцій, що викуповуються; 
 строк викупу; 
 порядок визначення ціна викупу з урахуванням вимог закону та цього Статуту; 
 дії Товариства щодо викуплених акцій (їх анулювання або продаж). 

Строк викупу включає строк приймання письмових пропозицій акціонерів про продаж акцій та строк сплати їх вартості. 
Строк викупу акцій не може перевищувати одного року. Письмова пропозиція акціонера про продаж акцій Товариству є 
безвідкличною. 

Ціна викупу акцій не може бути меншою за їх ринкову вартість, яка визначається відповідно до чинного законодавства 
України. 

Оплата акцій, що викуповуються, здійснюється у грошовій формі. 
Товариство зобов'язане придбавати акції у кожного акціонера, який приймає (акцептує) пропозицію (оферту) про викуп 

акцій, за ціною, вказаною в рішенні загальних зборів. 
Правочини щодо переходу права власності на акції до Товариства, вчинені протягом терміну, зазначеного в рішенні 

загальних зборів, за ціною, відмінною від ціни, вказаної в такому рішенні, є нікчемними. 
У разі якщо загальними зборами прийнято рішення про пропорційний викуп акцій, Товариство надсилає кожному акціонеру 

письмове повідомлення про кількість акцій, що викуповуються, їх ціну та строк викупу. 
Загальні збори можуть прийняти рішення про викуп визначеної кількості акцій певного типу та/або класу в окремих 

акціонерів за їх згодою. У такому разі рішення має містити прізвища (найменування) акціонерів, у яких викуповуються акції, та 
кількість акцій певного типу та/або класу, які викуповуються у цих акціонерів. 

Викуплені Товариством акції не враховуються у разі розподілу прибутку, голосування та визначення   кворуму загальних 
зборів. Товариство повинно протягом року з моменту викупу продати викуплені Товариством акції або анулювати їх відповідно 
до рішення загальних зборів, яким було передбачено викуп Товариством власних акцій. 
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Товариство має право за рішенням Наглядової ради викупити розміщені ним інші, крім акцій, цінні папери за згодою 
власників цих цінних паперів. 
4.23. Товариство не має права приймати рішення про викуп акцій, якщо: 

 на дату викупу акцій Товариство має зобов'язання про обов'язковий викуп акцій відповідно до статті 68 Закону України 
"Про акціонерні товариства"; 

 Товариство є неплатоспроможним або стане таким внаслідок викупу акцій; 
 власний капітал Товариства є меншим, ніж сума його статутного капіталу, резервного капіталу, або стане меншим 

внаслідок такого викупу. 
       Товариство не має права приймати рішення, що передбачає викуп акцій Товариства без їх анулювання, якщо після викупу 
частка акцій Товариства, що перебувають в обігу, стане меншою ніж 80 відсотків статутного капіталу. 
4.24. Кожний акціонер має право вимагати здійснення обов'язкового викупу Товариством належних йому голосуючих акцій, якщо 
він зареєструвався для участі у загальних зборах та голосував проти прийняття загальними зборами рішення про: 

 злиття, приєднання, поділ, перетворення, виділ Товариства, зміну його типу з приватного на публічне; 
 вчинення Товариством значного правочину; 
 зміну розміру статутного капіталу. 

Товариство в такому випадку зобов'язане викупити належні акціонерові акції. 
Перелік акціонерів, які мають право вимагати здійснення обов'язкового викупу належних їм акцій, 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. 

Ціна викупу акцій не може бути меншою, ніж їх ринкова вартість. 
Ціна викупу акцій розраховується станом на день, що передує дню опублікування в установленому порядку повідомлення 

про скликання загальних зборів, на яких було прийнято рішення, яке стало підставою для вимоги обов'язкового викупу акцій. 
Ринкова вартість акцій визначається в порядку, встановленому чинним законодавством України. 
Договір між Товариством та акціонером про обов'язковий викуп Товариством належних йому акцій укладається в 

письмовій формі. 
Протягом 30 днів після прийняття загальними зборами рішення, що стало підставою для вимоги обов'язкового викупу 

акцій, акціонер, який має намір реалізувати зазначене право, подає Товариству письмову вимогу. У вимозі акціонера про 
обов'язковий викуп акцій мають бути зазначені його прізвище (найменування), місце проживання (місцезнаходження), кількість, 
тип та/або клас акцій, обов'язкового викупу яких він вимагає. 

Протягом 30 днів після отримання вимоги акціонера про обов'язковий викуп акцій Товариство здійснює сплату вартості 
акцій за ціною викупу, зазначеною в повідомленні про право вимоги обов'язкового викупу акцій, що належать акціонеру. 

Оплата акцій здійснюється у грошовій формі, якщо сторони в межах строків, установлених у цій статті, не дійшли згоди 
щодо іншої форми оплати. 
4.25. 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. 
4.26. Під час розміщення та обігу цінних паперів право власності на них виникає у набувача в порядку та строки, що встановлені 
законодавством про депозитарну систему України. 
4.27. Товариство не може надавати позику для придбання його цінних паперів або поруку за позиками, наданими третьою 
особою для придбання його акцій. 
4.28. Товариство не має права приймати в заставу власні цінні папери.  
4.29. Правочини щодо акцій Товариства вчинюються в письмовій формі. 
 

5. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ АКЦІОНЕРІВ. 
5.1. Кожною простою акцією Товариства її власнику - акціонеру надається однакова сукупність прав, включаючи права на: 

 участь в управлінні Товариством; 
 отримання дивідендів; 
 отримання у разі ліквідації Товариства частини його майна або вартості; 
 отримання інформації про   господарську   діяльність Товариства; 
 переважне право на придбання акцій, що продаються іншими акціонерами Товариства в порядку визначеному цим 

Статутом та чинним законодавством України; 
 придбавати, при здійсненні Товариством приватного розміщення акцій, розміщувані Товариством прості акції 

пропорційно частці належних йому простих акцій у загальній кількості простих акцій.  
5.2. 0дна проста акція Товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на загальних зборах, крім 
випадків проведення кумулятивного голосування. 
5.3. Акціонери - власники простих акцій Товариства мають й інші права, передбачені актами законодавства та Статутом 
Товариства. 
5.4. Акціонери Товариства зобов'язані: 

 дотримуватися положень Статуту, інших внутрішніх документів Товариства; 
 виконувати рішення загальних зборів, інших органів Товариства; 
 виконувати свої зобов'язання перед Товариством, у тому числі пов'язані з майновою участю; 
 оплачувати акції у розмірі, в порядку та засобами, що передбачені Статутом Товариства; 
 не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства. 

5.5. 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. 
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5.6. Акціонери не відповідають за зобов'язаннями Товариства і несуть ризик збитків, пов'язаних з діяльністю Товариства, тільки 
в межах належних їм акцій. До акціонерів не можуть застосовуватися будь-які санкції, що обмежують їх права, у разі вчинення 
протиправних дій Товариством або іншими акціонерами. 
5.7. Офіційним друкованим органом в якому Товариство здійснює публікації повідомлень визнається одне з офіційних 
друкованих видань Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України або Державної комісії з цінних паперів та фондового 
ринку. 
5.8. Якщо інше не передбачено чинним законодавством та цим Статутом, Товариство здійснює направлення повідомлень 
акціонерам шляхом надіслання адресату поштового листа з описом вкладення та повідомленням про вручення. 
 

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;  
 накопичується нерозподілений прибуток;  
 здійснюється покриття збитків.  

6.3. Дивіденд - частина чистого прибутку Товариства, що виплачується акціонеру з розрахунку на одну належну йому акцію 
певного типу та/або класу. За акціями одного типу та класу нараховується однаковий розмір дивідендів.  
6.4. Товариство виплачує дивіденди виключно грошовими коштами.  
6.5. Дивіденди виплачуються на акції, звіт про результати розміщення яких зареєстровано у встановленому законодавством 
порядку.  
6.6. Виплата дивідендів здійснюється з чистого прибутку звітного року та/або нерозподіленого прибутку в обсязі, 
встановленому рішенням загальних зборів Товариства, у строк не пізніше шести місяців після закінчення звітного року.  
6.7. У разі відсутності або недостатності чистого прибутку звітного року та нерозподіленого 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 Товариства.  
6.9. Для кожної виплати дивідендів Наглядова рада 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.  
6.10. Товариство повідомляє осіб, які мають право на отримання дивідендів, про дату, розмір, порядок та строк їх виплати.  
6.11. 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.  
6.12. 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.  
6.13. Товариство  не має права приймати рішення про виплату дивідендів та здійснювати виплату дивідендів за простими 
акціями у разі, якщо:  

 звіт про результати розміщення акцій не зареєстровано у встановленому законодавством порядку;  
 власний капітал Товариства менший, ніж сума його статутного капіталу, резервного капіталу та розміру перевищення 

ліквідаційної вартості привілейованих акцій над їх номінальною вартістю.  
6.14. Товариство  не має права здійснювати виплату дивідендів за простими акціями у разі, якщо:  

 Товариство має зобов'язання про викуп акцій на вимогу акціонерів  (відповідно до вимог статті 68 Закону України "Про 
акціонерні товариства"); 

 поточні дивіденди за привілейованими акціями не виплачено повністю.  
6.15. Збитки Товариства покриваються, в першу чергу, за рахунок резервного фонду Товариства. За рішенням Загальних зборів 
акціонерів на покриття збитків можуть бути направлені кошти з інших фондів Товариства. 
6.16. Товариство формує резервний капітал у розмірі 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.  
6.17. 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. 
 

7. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ТА КОНТРОЛЮ ТОВАРИСТВА 
7.1. Органами управління Товариства є: 

 Загальні збори Товариства; 
 Наглядова рада; 
 Виконавчий орган; 

7.2. Органом контролю Товариства є Ревізійна комісія (ревізор). 
 

8. ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ ТОВАРИСТВА. 
8.1. Загальні збори є вищим органом Товариства.  
8.2. У загальних зборах Товариства   можуть брати участь особи, включені до переліку акціонерів, які мають право на таку 
участь, або їх представники.  
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8.3. Загальні збори мають право приймати рішення з усіх питань діяльності Товариства, у тому числі і з тих, що передані 
загальними зборами до компетенції виконавчого органу Товариства. 
8.4. Загальні збори проводяться за рахунок коштів Товариства. 
8.5. 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. 
8.6. До виключної компетенції загальних зборів належить:  
8.6.1. визначення основних напрямів діяльності Товариства;  
8.6.2. внесення змін до Статуту Товариства;  
8.6.3. прийняття рішення про анулювання викуплених акцій;  
8.6.4. прийняття рішення про зміну типу Товариства;  
8.6.5. прийняття рішення про розміщення акцій;  
8.6.6. прийняття рішення про збільшення статутного капіталу Товариства;  
8.6.7. прийняття рішення про зменшення статутного капіталу Товариства;  
8.6.8. прийняття рішення про дроблення або консолідацію акцій;  
8.6.9. затвердження положень про загальні збори, Наглядову раду, виконавчий орган та Ревізійну комісію (Ревізора) 
Товариства, а також внесення змін до них;  
8.6.10. затвердження інших внутрішніх документів Товариства, якщо інше не передбачено статутом Товариства;  
8.6.11. затвердження річного звіту Товариства;  
8.6.12. розподіл прибутку і збитків Товариства;  
8.6.13. прийняття рішення про викуп Товариством розміщених ним акцій;  
8.6.14. прийняття рішення про форму існування акцій;  
8.6.15. затвердження розміру річних дивідендів;  
8.6.16. прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів;  
8.6.17. 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;  
8.6.18. прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради;  
8.6.19. обрання голови та членів Ревізійної комісії (Ревізора), прийняття рішення про дострокове припинення їх повноважень;  
8.6.20. затвердження висновків Ревізійної комісії (Ревізора), прийняття рішення про дострокове припинення їх повноважень;  
8.6.21. прийняття рішення про виділ та припинення Товариства, крім випадку, передбаченого частиною четвертою статті 84 
Закону України "Про акціонерні товариства", 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;  
8.6.22. прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту виконавчого органу, звіту Ревізійної комісії 
(Ревізора);  
8.6.23. затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства;  
8.6.24. обрання комісії з припинення Товариства;  
8.6.25. вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції загальних зборів згідно із цим Статутом.  
8.7. Повноваження, які не входять до виключної компетенції Загальних зборів акціонерів, можуть бути передані до компетенції 
Наглядової ради Товариства. 
8.8. Порядок підготовки, скликання, проведення та прийняття рішень Загальними зборами акціонерів визначається чинним 
законодавством України, цим Статутом та Положенням про Загальні збори акціонерів. 
8.9. Річні Загальні збори акціонерів Товариства проводяться не пізніше 30 квітня наступного за звітним року. До порядку 
денного річних Загальних зборів акціонерів обов'язково вносяться питання, передбачені пунктами 8.6.11, 8.6.12, 8.6.22 цього 
Статуту. Не рідше ніж раз на три роки до порядку денного Загальних зборів акціонерів обов'язково вносяться питання, 
передбачені пунктами 8.6.17 та 8.6.18 цього Статуту. 
8.10. Усі інші Загальні збори акціонерів, крім річних, вважаються позачерговими. 
8.11. Позачергові Загальні збори акціонерів Товариства скликаються Наглядовою радою: 

 з власної ініціативи; 
 на вимогу виконавчого органу Товариства – у разі необхідності вчинення значного правочину або порушення 

провадження про визнання Товариства банкрутом; 
 на вимогу Ревізійної комісії (Ревізора); 
 на вимогу акціонерів (акціонера), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій 

Товариства; 
 в інших випадках, встановлених чинним законодавством. 

8.12. Вимога про скликання позачергових Загальних зборів акціонерів, складена у відповідності до вимог чинного 
законодавства, подається в письмовій формі виконавчому органу Товариству на адресу за місцезнаходженням Товариства із 
зазначенням органу або прізвищ (найменувань) акціонерів, які вимагають скликання позачергових Загальних зборів акціонерів, 
підстав для скликання та порядку денного. Виконавчий орган Товариства протягом одного робочого дня з моменту отримання 
вимоги про скликання позачергових зборів зобов’язане передати цю вимогу на розгляд Наглядовій раді Товариства. Наглядова 
рада у встановленому чинним законодавством порядку приймає рішення про скликання позачергових Загальних зборів 
акціонерів Товариства або про відмову в такому скликанні. У разі прийняття рішення про скликання позачергових Загальних 
зборів акціонерів вони мають бути проведені протягом 30 днів з дати подання вимоги про їх скликання.  
8.13. Якщо цього вимагають інтереси Товариства, Наглядова рада має право прийняти рішення про скликання позачергових 
Загальних зборів акціонерів з письмовим повідомленням акціонерів про проведення позачергових Загальних зборів акціонерів та 
порядок денний (який не може включати питання обрання членів Наглядової ради) не пізніше ніж за 15 днів до дати їх 
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проведення з позбавленням акціонерів права вносити пропозиції до порядку денного. У такому разі за відсутності кворуму 
позачергових Загальних зборів акціонерів повторні загальні збори з такою процедурою скликання не проводяться. 
8.14. У загальних зборах 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 Товариства, представник органу, 
який відповідно до Статуту представляє права та інтереси трудового колективу. 
8.15. Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складається в порядку, встановленому законодавством 
про депозитарну систему України. 
8.16. 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. 
8.17. Зміни до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах Товариства, після його складення можуть 
вноситися Наглядовою радою Товариства.  
8.18. Обмеження права акціонера на участь у загальних зборах встановлюється законом.  
8.19. Письмове повідомлення про проведення загальних зборів Товариства та 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 у 
випадках, передбачених частиною шостою статті 47 Закону України "Про акціонерні товариства" - 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 загальних зборів. 
8.20. Письмове повідомлення про проведення загальних зборів та їх порядок денний надсилається акціонерам персонально 
особою, яка скликає загальні збори, способом визначеним в п.5.9 цього Статуту у строк не пізніше ніж за 30 днів до дати їх 
проведення. Повідомлення розсилає особа, яка скликає загальні збори, або особа, яка веде облік прав власності на акції 
Товариства у разі скликання загальних зборів акціонерами. 
8.21. У разі реєстрації акцій на ім'я номінального утримувача повідомлення про проведення загальних зборів та порядок денний 
надсилається номінальному утримувачу, який забезпечує персональне повідомлення акціонерів, яких він обслуговує. 
8.22. Повідомлення про проведення загальних зборів Товариства має містити такі дані: 

 повне найменування та місцезнаходження Товариства; 
 дата, час та місце (із зазначенням номера кімнати, офісу або залу, куди мають прибути акціонери) проведення 

загальних зборів; 
 час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах; 
 дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах; 
 перелік питань, що виносяться на голосування; 
 порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних 

зборів; 
 інші відомості які вимагаються чинним законодавством України; 
 інші відомості які особа що скликає збори вважає доцільним включити до повідомлення. 

8.23. Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів Товариство 
повинно надати акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку 
денного. Документи надаються за місцезнаходженням Товариства у робочі дні, робочий час та в доступному місці, а в день 
проведення загальних зборів - також у місці їх проведення. У повідомленні про проведення загальних зборів вказуються 
конкретно визначене місце для ознайомлення (номер кімнати, офісу тощо) та посадова особа Товариства, відповідальна за 
порядок ознайомлення акціонерів з документами. 
8.24. Після останнього за датою надіслання акціонерам повідомлення про проведення загальних зборів Товариство не має 
права вносити зміни до документів, наданих акціонерам або з якими вони мали можливість ознайомитися, крім змін до 
зазначених документів у зв'язку із змінами в порядку денному чи у зв'язку з виправленням помилок. У такому разі зміни 
вносяться не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів. 
8.25. Порядок денний загальних зборів Товариства попередньо затверджується Наглядовою радою Товариства, а в разі 
скликання позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів – акціонерами, які цього вимагають. 
8.26. Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до порядку денного загальних зборів Товариства, а 
також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з 
органів. Пропозиції вносяться виконавчому органу Товариства не пізніше ніж за 20 днів до проведення загальних зборів 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. 
8.27. Рішення про включення пропозицій до порядку денного не пізніше ніж за 15 днів до дати проведення загальних зборів 
приймає Наглядова рада, а в разі скликання позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів - акціонери, які цього 
вимагають. 
8.28. Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків простих акцій Товариства, підлягають 
обов'язковому включенню до порядку денного загальних зборів. 
8.29. 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. 
8.30. Рішення про відмову Наглядової ради у включенні пропозиції до порядку денного загальних зборів Товариства може бути 
прийнято тільки у разі: 

 недотримання акціонерами строку, встановленого п.8.26 цього Статуту; 
 неповноти даних, передбачених п.8.26 цього Статуту. 
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8.31. Мотивоване рішення про відмову у включенні пропозиції до порядку денного загальних зборів Товариства надсилається 
Наглядовою радою акціонеру протягом трьох днів з моменту його прийняття. 
8.32. Товариство не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів повинно повідомити акціонерів, про зміни у 
порядку денному. 
8.33. Представником акціонера на загальних зборах Товариства може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної 
особи. 
8.34. Посадові особи органів Товариства - голова та члени Наглядової ради, виконавчого органу, члени Ревізійної комісії 
(Ревізор) Товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів Товариства на загальних зборах.  
8.35. Акціонер має право на підставі довіреності призначити свого представника постійно або на певний строк. Акціонер має 
право у будь-який момент замінити свого представника, повідомивши про це виконавчий орган Товариства. Довіреність на право 
участі та голосування на загальних зборах може посвідчуватися реєстратором, депозитарієм, зберігачем, нотаріусом та іншими 
посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, чи в іншому передбаченому законодавством порядку. 
8.36. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах 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 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. 
8.37. Акціонер має право надати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм 
представникам в межах загального розміру належного йому пакета акцій. 
8.38. Порядок проведення загальних зборів. 
8.38.1. Головує на загальних зборах голова Наглядової ради, член Наглядової ради чи інша особа, уповноважена Наглядовою 
радою або Директор Товариства. 
8.38.2. Загальні збори не можуть розпочатися раніше, ніж зазначено у повідомленні про їх проведення. 
8.38.3. Реєстрацію акціонерів (їх представників), що прибули для участі в зборах, проводить реєстраційна комісія. 
Реєстраційна комісія призначається Наглядовою радою, а в разі скликання позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів у 
випадках, передбачених частиною шостою статті 47 Закону України "Про акціонерні товариства", - акціонерами, які цього 
вимагають. 
8.38.4. 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, відповідно до 
законодавства. 
8.38.5. Перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, підписує голова реєстраційної комісії, який 
обирається простою більшістю голосів її членів до початку проведення реєстрації. Акціонер, який не зареєструвався, не має 
права брати участь у загальних зборах. 
8.38.6. Повноваження реєстраційної комісії за договором можуть передаватися реєстратору або депозитарію Товариства. У 
такому разі головою реєстраційної комісії є представник реєстратора або депозитарія. 
8.38.7. Перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, додається до протоколу загальних зборів. 
8.38.8. До закінчення строку, відведеного на реєстрацію учасників зборів, акціонер має право замінити свого представника, 
повідомивши про це органи Товариства, або взяти участь у загальних зборах особисто. 
8.38.9. У разі, якщо для участі в загальних зборах з'явилося декілька представників акціонера, реєструється той представник, 
довіреність якому видана пізніше.  
8.38.10. 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. 
8.38.11. Акціонери (акціонер), які на дату складення переліку акціонерів мають право на участь у загальних зборах та сукупно є 
власниками 10 і більше відсотків простих акцій, а також Державна 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. 
8.38.12. 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. 
8.38.13. Загальні збори Товариства мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками не 
менш як 60 відсотків голосуючих акцій. Наявність кворуму визначається реєстраційною комісією на момент закінчення реєстрації 
акціонерів для участі у загальних зборах Товариства. 
8.38.14. Право голосу на загальних зборах мають акціонери - власники простих акцій Товариства. Одна голосуюча акція надає 
акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на загальних, крім проведення кумулятивного 
голосування. Акціонер не може бути позбавлений права голосу. 
8.38.15. Рішення загальних зборів з питання, винесеного на голосування, приймається простою більшістю голосів акціонерів, 
які зареєструвалися для участі у загальних зборах власниками голосуючих акцій, крім випадків, коли законом або цим Статутом 
не встановлено інше. 
8.38.16. Обраними до складу органу Товариства вважаються кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів серед тих, хто 
набрав більш як 50 відсотків голосів. 
8.38.17. Рішення загальних зборів з питань, передбачених пунктами 8.6.2-8.6.7 та 8.6.21 цього Статуту, приймається більш як 
трьома чвертями голосів акціонерів від загальної їх кількості. 
8.38.18. Рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом такого 
правочину, перевищує 25 відсотків, але менша ніж 50 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності 
Товариства, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є 
власниками голосуючих з цього питання акцій. 
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8.38.19. Рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом такого 
правочину, становить 50 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, 
приймається трьома чвертями голосів акціонерів від загальної їх кількості. 
8.38.20. Загальні збори не можуть приймати рішення з питань, не включених до порядку денного. 
8.38.21. 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. Повторна 
реєстрація акціонерів (їх представників) наступного дня не проводиться. Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для 
участі в загальних зборах, визначається на підставі даних реєстрації першого дня. Після перерви загальні збори проводяться в 
тому самому місці, що зазначене в повідомленні про проведення загальних зборів. Кількість перерв у ході проведення загальних 
зборів не може перевищувати трьох. 
8.38.22. На загальних зборах голосування проводиться з усіх питань порядку денного, винесених на голосування. 
8.38.23. Голосування на загальних зборах з питань порядку денного може проводитися з використанням бюлетенів для 
голосування. Голосування з використанням бюлетенів є обов'язковим при голосуванні з питань про: 

 злиття, приєднання, поділ, перетворення, виділ Товариства, зміну його типу; 
 вчинення Товариством значного правочину; 
 зміну розміру статутного капіталу Товариства. 

Голосування з використанням бюлетенів проводиться обов'язково у випадках: 
 у разі якщо Товариством було здійснено публічне розміщення акцій; 
 у разі наявності у Товариства більше ніж 100 акціонерів; 

8.38.24. 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. Бюлетень для голосування визнається недійсним у разі, якщо він відрізняється від офіційно виготовленого 
Товариством зразка або на ньому відсутній підпис акціонера (представника).  
8.38.25. 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. Бюлетені для голосування, визнані недійсними з 
не враховуються під час підрахунку голосів. 
8.38.26. При голосуванні по питанням обрання членів органів управління та контролю Товариства може застосовуватись спосіб 
кумулятивного голосування. Кумулятивне голосування це таке голосування, коли загальна кількість голосів акціонера 
помножується на кількість членів органу акціонерного Товариства, що обираються, а акціонер має право віддати всі підраховані 
таким чином голоси за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами. 
8.38.27. Перед початком розгляду питань порядку денного Загальні збори акціонерів обирають лічильну комісію. У разі якщо 
кількість акціонерів у Товаристві перевищує 100 осіб склад лічильної комісії повинен бути не менше ніж три особи (але не більше 
ніж сім осіб, при цьому кількість членів лічильної комісії має бути непарною). До складу лічильної комісії не можуть включатися 
особи, які входять до складу Наглядової ради, Ревізійної комісії (Ревізор), виконавчого органу Товариства або є кандидатами до 
складу Наглядової ради та Ревізійної комісії (Ревізора).  
8.38.28. Повноваження лічильної комісії можуть передаватися реєстратору або депозитарію за договором, умови якого 
затверджуються Загальними зборами акціонерів. Такі повноваження набувають чинності з наступних Загальних зборів 
акціонерів. 
8.38.29. Лічильна комісія здійснює підрахунок голосів акціонерів за результатами голосування з питань порядку денного, надає 
роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення 
голосування на Загальних зборах акціонерів. 
8.38.30. За підсумками голосування з кожного питання порядку денного та у разі необхідності з інших питань складається 
протокол, що підписується всіма членами лічильної комісії, які брали участь у підрахунку голосів. Протоколи про підсумки 
голосування додаються до протоколу Загальних зборів акціонерів Товариства.  
8.38.31. У протоколі про підсумки голосування обов'язково зазначаються:  

 дата проведення загальних зборів;  
 перелік питань, рішення з яких прийняті загальними зборами;  
 рішення і кількість голосів "за", "проти" і "утримався" щодо кожного проекту рішення з кожного питання порядку денного, 

винесеного на голосування. 
8.38.32. Рішення Загальних зборів акціонерів вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування. 
Підсумки голосування оголошуються на Загальних зборах акціонерів, під час яких проводилося голосування. 
8.38.33. Після закриття Загальних зборів акціонерів підсумки голосування доводяться до відома акціонерів протягом 10 робочих 
днів шляхом надіслання простих поштових повідомлень на адресу акціонерів. 
8.38.34. 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. 
8.38.35. Протокол загальних зборів Товариства складається протягом 10 днів з моменту закриття загальних зборів, 
підписується головуючим і секретарем загальних зборів, підшивається, скріплюється печаткою Товариства та підписом 
Директора Товариства. 
8.39. Рішення, прийняті на загальних зборах, є обов'язковими для виконання: 

 акціонерами та членами інших органів Товариства - з моменту їх прийняття зборами в установленому законом і цим 
Статутом порядку; 

 іншими юридичними та фізичними особами - з моменту оформлення протоколу загальних зборів та додатків до нього 
відповідно до вимог чинного законодавства. 
 

9. НАГЛЯДОВА РАДА ТОВАРИСТВА. 
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9.1. Наглядова рада Товариства є органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства, і в межах компетенції, визначеної 
законом і цим Статутом, контролює та регулює діяльність виконавчого органу Товариства. 
9.2. Порядок роботи, виплати винагороди та відповідальність членів Наглядової ради визначається законом, Статутом 
Товариства, положенням про Наглядову раду Товариства, а також договором, що укладається з членом Наглядової ради. Такий 
договір від імені Товариства підписується головою виконавчого органу Товариства чи іншою уповноваженою загальними 
зборами особою на умовах, затверджених рішенням загальних зборів. Якщо інше рішення не буде прийнято загальними 
зборами члени Наглядової ради виконують свої обов'язки безоплатно. 
9.3. Члени Наглядової ради Товариства обираються Загальними зборами Товариства. Член Наглядової ради, який є 
представником акціонера - юридичної особи, не може передавати свої повноваження іншій особі. Кількісний склад Наглядової 
ради встановлюється загальними зборами. Якщо кількість членів Наглядової ради становиться менше половини її кількісного 
складу, Товариство протягом трьох місяців має скликати позачергові загальні збори для обрання решти членів Наглядової ради.  
9.4. Члени Наглядової ради обираються шляхом кумулятивного голосування, якщо інше не передбачено рішенням загальних 
зборів. 
9.5. До компетенції Наглядової ради належить вирішення питань, передбачених Законом, цим Статутом, а також переданих на 
вирішення Наглядової ради загальними зборами.  
9.6. До виключної компетенції Наглядової ради належить: 
9.5.1. затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства;  
9.5.2. підготовка порядку денного загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до 
порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових загальних зборів;  
9.5.3. прийняття рішення про проведення чергових та позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів, за пропозицією 
виконавчого органу або Ревізійної комісії (Ревізора) Товариства. 
9.5.4. прийняття рішення про анулювання акцій чи продаж раніше викуплених Товариством акцій;  
9.5.5. прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій;  
9.5.6. прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів;  
9.5.7. затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених цим Статутом або чинним законодавством;  
9.5.8. обрання та відкликання повноважень голови і членів виконавчого органу;  
9.5.9. затвердження умов цивільно-правових, трудових договорів, які укладатимуться з членами виконавчого органу, 
встановлення розміру їх винагороди;  
9.5.10. прийняття рішення про відсторонення голови виконавчого органу від виконання його повноважень та обрання особи, яка 
тимчасово здійснюватиме повноваження голови виконавчого органу;  
9.5.11. обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів Товариства;  
9.5.12. обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених цим Статутом або чинним законодавством;  
9.5.13. обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати 
його послуг;  
9.5.14. визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати 
дивідендів у межах граничного строку, визначеного частиною другою статті 30 Закону України "Про акціонерні товариства";  
9.5.15. визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів та мають 
право на участь у загальних зборах відповідно до статті 34 цього Закону;  
9.5.16. вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших 
юридичних осіб;  
9.5.17. вирішення питань, передбачених частиною четвертою статті 84 Закону України "Про акціонерні товариства", в разі 
злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;  
9.5.18. прийняття рішення про вчинення значних правочинів якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, 
становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності акціонерного Товариства;  
9.5.19. визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх 
виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;  
9.5.20. прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, 
встановлення розміру оплати його послуг;  
9.5.21. прийняття рішення про обрання (заміну) реєстратора власників іменних цінних паперів Товариства або депозитарія 
цінних паперів та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;  
9.5.22. у випадку придбання акцій Товариства за наслідками придбання контрольного пакету акцій надсилання пропозицій 
акціонерам про придбання особою (особами, що діють спільно) значного пакета акцій; 
9.5.23. вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради згідно із цим Статутом, чинним 
законодавством або переданих на вирішення Наглядової ради загальними зборами. 
9.5.24. Питання, що належать до виключної компетенції Наглядової ради Товариства, не можуть вирішуватися іншими органами 
Товариства, крім загальних зборів, за винятком випадків, встановлених законом. 
9.7. Посадові особи органів Товариства забезпечують членам Наглядової ради доступ до інформації в межах, передбачених 
законом та Статутом Товариства. 
9.8. Члени Наглядової ради Товариства обираються з числа фізичних осіб, які мають повну дієздатність. Акціонер може мати 
необмежену кількість представників у Наглядовій раді. Порядок діяльності представника акціонера у Наглядовій раді 
визначається самим акціонером. Загальні збори Товариства можуть встановити залежність членства у Наглядовій раді від 
кількості акцій, якими володіє акціонер. 
9.9. Повноваження члена Наглядової ради дійсні з моменту його затвердження рішенням загальних зборів Товариства. 
9.10. Одна й та сама особа може обиратися до складу Наглядової ради неодноразово. 
9.11. Члени Наглядової ради не мають права передавати свої повноваження іншій особі, в тому числі іншому члену ради, крім 
випадків, передбачених чинним законодавством. Член Наглядової ради не може бути одночасно членом виконавчого органу 
та/або Ревізійної комісії (Ревізором) Товариства. 
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9.12. Голова Наглядової ради Товариства обирається членами Наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів від 
кількісного складу Наглядової ради. Голова Наглядової ради організовує її роботу, скликає засідання Наглядової ради та 
головує на них, здійснює інші повноваження, передбачені цим Статутом та Положенням про Наглядову раду. У разі 
неможливості виконання головою Наглядової ради своїх повноважень його повноваження здійснює один із членів Наглядової 
ради за її рішенням. 
9.13. Засідання Наглядової ради скликаються за ініціативою Голови Наглядової ради або на вимогу члена Наглядової ради в 
порядку визначеному положенням про наглядову раду.  
9.14. Порядок проведення засідань та порядок голосування на засіданнях Наглядової ради здійснюється в порядку визначеному 
положенням про наглядову раду. 
9.15. Рішення Наглядової ради оформлюються у виді протоколу засідання, що підписуються Головою та Секретарем 
Наглядової ради. В разі відсутності Голови Наглядової ради протокол підписують Секретар та члени Наглядової ради. Протокол 
має бути остаточно оформлений у строк не більше 3 робочих днів з дати проведення засідання. 
9.16. Рішення Наглядової ради набувають чинності з дати оформлення відповідного протоколу. Рішення   з  питань  фінансово-
господарської  діяльності  Товариства  можуть в подальшому відображатися в формі наказів та інших розпорядчих документів 
Товариства, що видаються головою виконавчого органу Товариства.  
9.17. Контроль за виконанням рішень Наглядової рада здійснює її Голова, якщо інше не зазначено в рішеннях Наглядової ради. 
9.18. Протокол засідання Наглядової ради оформляється не пізніше ніж протягом п'яти днів після проведення засідання.  
Засідання Наглядової ради або розгляд окремого питання за її рішенням може фіксуватися технічними засобами. 
9.19. Наглядова рада Товариства може утворювати постійні чи тимчасові комітети з числа її членів для вивчення і підготовки 
питань, що належать до компетенції Наглядової ради. 
9.20. Наглядова рада за пропозицією голови Наглядової ради у встановленому порядку має право обрати корпоративного 
секретаря. Корпоративний секретар є особою, яка відповідає за взаємодію Товариства з акціонерами та/або інвесторами. 
Робота корпоративного секретаря оплачується із загального бюджету Наглядової ради. 
9.21. Загальні збори Товариства можуть прийняти рішення про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради та 
одночасне обрання нових членів. Без рішення загальних зборів повноваження члена Наглядової ради з одночасним 
припиненням договору припиняються: 

 за його бажанням за умови письмового повідомлення про це Товариства за два тижні – повноваження припиняються 
після перебігу двотижневого терміну з дати одержання Товариством  відповідної письмової заяви; 

 у разі неможливості виконання обов'язків члена Наглядової ради за станом здоров'я – повноваження припиняються з 
дати одержання Товариством письмової заяви члена Наглядової ради або, у разі неможливості підписання членом Наглядової 
ради такої заяви, документа від медичної установи; 

 у разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість 
виконання обов'язків члена Наглядової ради – повноваження припиняються з дати набрання законної сили вироком чи рішенням 
суду; 

 у разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим – повноваження 
припиняються з дати одержання Товариством відповідного документа, що згідно з чинним законодавством встановлює такий 
факт. 
9.22. У разі, якщо після закінчення строку, на який за рішенням загальних зборів обрана Наглядова рада, загальними зборами з 
будь-яких причин не прийнято рішення про обрання або переобрання Наглядової ради, повноваження членів Наглядової ради 
продовжуються до дати прийняття загальними зборами рішення про обрання або переобрання Наглядової ради. 
 

10. ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН ТОВАРИСТВА. 
10.1. Виконавчий орган акціонерного Товариства здійснює управління поточною діяльністю Товариства. 
10.2. Виконавчим органом Товариства є Правління. 
10.3. Порядок формування, кількісний склад, терміни повноважень, порядок роботи, відповідальність членів Правління 
визначається законом, Статутом Товариства, положенням про Правління яке затверджується загальним зборами Товариства.  
10.4. До компетенції Правління належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю Товариства, 
крім питань, що належать до виключної компетенції загальних зборів та Наглядової ради.  
10.5. Правління Товариства підзвітне загальним зборам і Наглядовій раді, організовує виконання їх рішень. Правління діє від 
імені Товариства у межах, встановлених Статутом Товариства і законом.  
10.6. Членом Правління Товариства може бути будь-яка фізична особа, яка має повну цивільну дієздатність і не є членом 
Наглядової ради чи Ревізійної комісії (Ревізором).  
10.7. Права та обов'язки Члена Правління визначаються чинним законодавством, Статутом Товариства, а також трудовим 
договором. Від імені Товариства трудовий договір підписує голова Наглядової ради чи особа, уповноважена на те Наглядовою 
радою.  
10.8. Роботу Правління очолює Голова Правління. 
10.9. Правління та Голова Правління обирається Наглядовою радою Товариства. 
10.10. Голова Правління на вимогу органів, посадових осіб та акціонерів Товариства зобов'язаний надати можливість 
ознайомитися з інформацією про діяльність Товариства в межах, встановлених чинним законодавством, Статутом та 
внутрішніми положеннями Товариства.  
10.11. Голова Правління має право: 
10.10.1. без довіреності представляти інтереси Товариства, в державних установах, підприємствах всіх форм власності та 
громадських організаціях, в усіх правоохоронних та контролюючих органах;  
10.10.2. вчиняти від імені Товариства правочини та здійснювати всі юридично значимі дії; підписувати будь-які договори та 
зовнішньоекономічні контракти; здійснювати інші юридичні дії в межах компетенції, визначеної Статутом Товариства, рішеннями 
Загальних зборів та Наглядової ради; 
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10.10.3. представляти Товариство у відносинах з іншими суб’єктами господарської діяльності та фізичними особами як на 
території України, так і за її межами; 
10.10.4. видавати від імені Товариства довіреності та зобов’язання;  
10.10.5. наймати та звільняти працівників Товариства, в тому числі директорів та головних бухгалтерів філій, представництв, 
вживати до них заходи заохочення та накладати дисциплінарні стягнення відповідно до чинного законодавства України, Статуту 
та актів внутрішнього регулювання Товариства; 
10.10.6. в межах своєї компетенції видавати накази, розпорядження і давати вказівки, обов’язкові для виконання всіма 
працівниками Товариства, включаючи філії, представництва та відділення;  
10.10.7. встановлювати форми, системи та порядок оплати праці працівників Товариства згідно вимог чинного законодавства, 
затверджувати штатний розклад Товариства та штатні розклади філій, представництв, визначати розміри посадових окладів всіх 
працівників Товариства; 
10.10.8. підписувати від імені Товариства договори з Головою та членами Наглядової ради щодо виконання ними функцій 
голови (члена) Наглядової ради Товариства на умовах, затверджених рішенням Загальних зборів Товариства; 
10.10.9. підписувати Колективний договір; 
10.10.10. скликати позачергові засідання Наглядової ради Товариства, приймати участь в засіданнях Наглядової ради 
Товариства з правом дорадчого голосу; 
10.10.11. приймати участь в Загальних зборах акціонерів Товариства; 
10.10.12. затверджувати посадові інструкції працівників Товариства; 
10.10.13. заохочувати працівників Товариства за результатами їх трудової діяльності та накладати стягнення за порушення у 
відповідності з чинним законодавством; 
10.10.14. розпоряджатися майном та коштами Товариства відповідно до чинного законодавства та Статуту Товариства; 
10.10.15. вживати заходи по досудовому врегулюванню спорів, підписувати позови та скарги, підписувати всі документи, що 
стосуються судових розглядів позовів та скарг, представляти інтереси Товариства в судах з усіма правами, наданими законом 
позивачу, відповідачу, третій особі в судовому процесі, в тому числі повністю або частково відмовлятися від позовних вимог, 
визнавати позов, змінювати предмет позову, укладати мирову угоду, оскаржувати рішення суду, подавати виконавчий документ 
до стягнення або видавати довіреність на вчинення відповідних дій іншій особі; 
10.10.16. виносити у встановленому порядку на розгляд Наглядової ради, Загальних зборів Товариства питання, пов’язані з 
діяльністю Товариства; 
10.10.17. виконувати інші функції, необхідні для забезпечення поточної діяльності Товариства. 
10.12. Повноваження Голови Правління та членів Правління припиняються за рішенням Наглядової ради.  
10.13. У разі тимчасової відсутності Голови Правління Товариства на період відпустки, відрядження, хвороби його обов’язки 
виконує особа що обіймає посаду заступника Голови Правління. Виконання обов’язків здійснюється на підставі наказу Голови 
Правління згідно з рішенням Наглядової ради. Особа, на яку тимчасово покладаються обов’язки Голови Правління за його 
відсутності, має всі повноваження Голови Правління, передбачені Статутом та чинним законодавством України, в тому числі діє 
без довіреності від імені Товариства та представляє його інтереси в усіх установах, підприємствах та організаціях. 
10.14. Кожний член Правління має право вимагати проведення засідання колегіального виконавчого органу та вносити питання 
до порядку денного засідання. Члени наглядової ради, а також представник профспілкового або іншого уповноваженого 
трудовим колективом органу, який підписав колективний договір від імені трудового колективу, мають право бути присутніми на 
засіданнях Правління.  
10.15. На засіданні Правління ведеться протокол. Протокол засідання Правління підписується головуючим та надається для 
ознайомлення на вимогу члена Правління, члена Наглядової ради або представника профспілкового або іншого 
уповноваженого трудовим колективом органу, який підписав колективний договір від імені трудового колективу органу.  
 

11. РЕВІЗІЙНА КОМІСІЯ (РЕВІЗОР) ТОВАРИСТВА. 
11.1. Органом контролю Товариства є Ревізійна комісія (Ревізор). 
11.2. Для проведення перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства загальні збори обирають Ревізійну комісію 
(Ревізора). Ревізійна комісія (Ревізор) обирається на строк, що визначається загальними зборами, але не більше ніж на п'ять 
років. 
11.3. Кількість членів Ревізійної комісії визначається загальними зборами Товариства. 
11.4. Члени Ревізійної комісії (Ревізор) обираються виключно шляхом кумулятивного голосування з числа фізичних осіб, які 
мають повну цивільну дієздатність.  
11.5. Голова Ревізійної комісії обирається членами Ревізійної комісії з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу 
Ревізійної комісії. 
11.6. Не можуть бути членами Ревізійної комісії (Ревізором): 

 член Наглядової ради; 
 члени виконавчого органу Товариства; 
 корпоративний секретар; 
 особа, яка не має повної цивільної дієздатності; 
 члени інших органів Товариства. 

11.7. Член Ревізійної комісії (Ревізор) не може входити до складу лічильної комісії Товариства. 
11.8. Права та обов'язки членів Ревізійної комісії (Ревізора) визначаються законом цим Статутом та Положенням про Ревізійну 
комісію (Ревізора), а також договором, що укладається з кожним членом Ревізійної комісії (Ревізором). 
11.9. Ревізійна комісія (Ревізор): 

 контролює дотримання Товариством законодавства України;  
 розглядає звіти внутрішніх і зовнішніх аудиторів та готує відповідні пропозиції Загальним зборам акціонерів; 
 щонайменше раз на рік виносить на розгляд Загальних зборів звіт та висновок про результати перевірки фінансово-

господарської діяльності та достовірності фінансової звітності Товариства за підсумками попереднього (звітного) року; 
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 вносить на Загальні збори акціонерів або Наглядовій раді Товариства пропозиції щодо будь-яких питань, віднесених до 
компетенції Ревізійної комісії (Ревізора), які стосуються фінансової безпеки і стабільності Товариства та захисту інтересів 
клієнтів. 
11.10. Ревізійна комісія (Ревізор) має право: 

 вносити пропозиції до порядку денного загальних зборів; 
 вимагати скликання позачергових загальних зборів; 
 бути присутніми на загальних зборах та брати участь в обговоренні питань порядку денного з правом дорадчого голосу; 
 брати участь у засіданнях Наглядової ради та отримувати доступ до інформації Товариства у випадках та в порядку, 

передбаченому законом, цим Статутом або внутрішніми положеннями Товариства. 
11.11. Ревізійна комісія (Ревізор) проводить перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами 
фінансового року. За підсумками перевірки Ревізійна комісія (Ревізор) готує висновок, в якому міститься інформація про: 

 підтвердження достовірності та повноти даних фінансової звітності за відповідний період; 
 факти порушення законодавства під час провадження фінансово-господарської діяльності, а також встановленого 

порядку ведення бухгалтерського обліку та подання звітності. 
11.12. Ревізійна комісія (Ревізор) здійснює перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за дорученням Загальних 
зборів акціонерів, Наглядової  ради Товариства або на вимогу акціонерів (акціонера), які володіють у сукупності 10 і більше 
відсотків простих акцій. 
11.13. Ревізійна комісія (Ревізор) має право залучати до ревізій та перевірок зовнішніх та внутрішніх експертів і аудиторів. 
11.14. Ревізійна комісія (Ревізор) доповідає про результати ревізій та перевірок Загальним зборам акціонерів чи Наглядової  
раді Товариства. Ревізійна комісія (Ревізор) готує висновки до звітів і балансів Товариства.  
11.15. Члени Ревізійної комісії (Ревізор) можуть брати участь з правом дорадчого голосу у засіданнях Наглядової  ради. 
11.16. Засідання Ревізійної комісії проводяться за необхідністю, але не рідше одного разу на рік. Позачергові засідання 
Ревізійної комісії можуть скликатися Наглядовою  радою Товариства чи за ініціативою акціонерів, які володіють більш ніж 10 
відсотками голосів. 
11.17. Ревізійна комісія повноважна приймати рішення з усіх питань, що винесені на її розгляд, якщо в засіданні приймає участь 
не менше 2/3 загальної кількості її членів.  
11.18. Рішення Ревізійної комісії Товариства приймаються простою більшістю голосів. Кожний член Ревізійної комісії при 
голосуванні володіє одним голосом. При рівній кількості голосів «за» і «проти» приймається рішення, за яке проголосував 
Голова Ревізійної комісії. Ревізор Товариства приймає рішення одноособово. 
11.19. Загальні збори акціонерів можуть прийняти рішення про дострокове припинення повноважень членів Ревізійної комісії 
(Ревізора).  
11.20. Повноваження члена Ревізійної комісії (Ревізора) можуть бути достроково припинені Загальними зборами акціонерів з 
одночасним припиненням договору у разі: 

 незадовільної оцінки його діяльності Загальними зборами акціонерів за підсумками роботи за рік; 
 невиконання або неналежного виконання членом Ревізійної комісії (Ревізором) своїх обов’язків; 

Положення про Ревізійну комісію (Ревізора) Товариства може передбачати й інші випадки, коли на розгляд Загальних 
зборів акціонерів може виноситись питання про припинення повноважень членів Ревізійної комісії (Ревізора). 

Рішення Загальних зборів акціонерів про дострокове припинення повноважень може прийматися тільки стосовно всіх 
членів Ревізійної комісії (Ревізора). 
11.21. Без рішення Загальних зборів акціонерів повноваження члена Ревізійної комісії (Ревізора) з одночасним припиненням 
договору припиняються: 

 за його бажанням за умови письмового повідомлення про це Товариства за два тижні – повноваження припиняються 
після перебігу двотижневого терміну з дати одержання Товариством  відповідної письмової заяви; 

 у разі неможливості виконання обов'язків члена Ревізійної комісії (Ревізора) за станом здоров'я – повноваження 
припиняються з дати одержання Товариством письмової заяви члена Ревізійної комісії (Ревізора) або, у разі неможливості 
підписання членом Ревізійної комісії (Ревізором) такої заяви, документа від медичної установи; 

 у разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість 
виконання обов'язків члена Ревізійної комісії (Ревізором) – повноваження припиняються з дати набрання законної сили вироком 
чи рішенням суду; 

 у разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим – повноваження 
припиняються з дати одержання Товариством відповідного документа, що згідно з чинним законодавством встановлює такий 
факт. 
 

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

12.1. Посадові особи органів акціонерного Товариства - фізичні особи - голова та члени Наглядової ради, виконавчого органу, 
Ревізійної комісії (Ревізора) Товариства, а також голова та члени інших органів Товариства.  
12.2. Посадовими особами органів акціонерного Товариства не можуть бути народні депутати України, члени Кабінету 
Міністрів України, керівники центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, 
військовослужбовці, посадові особи органів прокуратури, суду, служби безпеки, внутрішніх справ, державні службовці.  
12.3. Особи, яким суд заборонив займатися певним видом діяльності, не можуть бути посадовими особами органів 
Товариства, що провадить цей вид діяльності.  
12.4. Особи, які мають непогашену судимість за злочини проти власності, службові чи господарські злочини, не можуть бути 
посадовими особами органів Товариства.  
12.5. Посадові особи органів акціонерного Товариства не мають права розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну 
інформацію про діяльність Товариства, крім випадків, передбачених законом.  
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12.6. Посадові особи органів Товариства на вимогу Ревізійної комісії (Ревізора) або аудитора зобов'язані надати документи 
про фінансово-господарську діяльність Товариства.  
12.7. Посадовим особам органів акціонерного Товариства виплачується винагорода тільки на умовах, які встановлюються 
цивільно-правовими договорами або трудовим договором, укладеним із ними.  
12.8. Посадові особи органів Товариства повинні діяти в інтересах Товариства, дотримуватися вимог законодавства, положень 
Статуту та інших документів Товариства.  
12.9. Посадові особи органів Товариства несуть відповідальність перед Товариством за збитки, завдані Товариству своїми 
діями (бездіяльністю), згідно із законом.  
12.10. У разі якщо відповідальність несуть кілька осіб, їх відповідальність перед Товариством є солідарною.  
12.11. Посадові особи органів Товариства повинні розкривати інформацію про наявність у них особистої заінтересованості в 
укладенні будь-якого правочину стосовно Товариства (конфлікту інтересів).  
12.12. Посадова особа органів управління вважається заінтересованою в укладенні відповідного правочину у разі якщо:  

 ця особа є однією із сторін такого правочину;  
 бере участь у правочині як представник або посередник;  
 отримує комісійну винагороду від Товариства або від особи, яка є однією із сторін правочину;  
 внаслідок такого правочину придбає майно;  
 є афілійованою особю другої сторони у зобов’язанні із Товариством.  

12.13. 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 десяти днів з дати виникнення обставин, щодо яких має бути зроблено повідомлення.  
12.14. Рішення про укладення Товариством правочину, щодо якого є заінтересованість, приймається Наглядовою радою.  
12.15. 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.  
 

13. ТРУДОВИЙ КОЛЕКТИВ ТОВАРИСТВА 
13.1. 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.  
13.2. Товариство самостійно встановлює форми та системи оплати праці, розмір заробітної плати, а також інших видів 
винагороди працівників, відповідно до чинного законодавства України.  
13.3. Соціальні та трудові права працівників гарантуються чинним законодавством України.  
13.4. Внутрішніми положеннями Товариство може встановлювати додаткові (крім передбачених чинним законодавством) 
трудові та соціально-побутові пільги для всіх працівників або їхніх окремих категорій. 
 

14. ПРИПИНЕННЯ ТОВАРИСТВА ТА ВИДІЛ  
14.1. 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.  
14.2. Добровільне припинення Товариства   здійснюється за рішенням загальних зборів у порядку, передбаченому Законом 
"Про акціонерні товариства", з дотриманням вимог, встановлених Цивільним кодексом України та іншими актами законодавства. 
Інші підстави та порядок припинення Товариства   визначаються чинним законодавством України.  
14.3. Злиття, приєднання, поділ, виділ та перетворення Товариства   здійснюються за рішенням загальних зборів, а у випадках, 
передбачених законом, - за рішенням суду або відповідних органів влади.  
14.4. У випадках, передбачених законом, поділ Товариства   або виділ з його складу одного чи кількох акціонерних товариств 
здійснюється за рішенням відповідних державних органів або за рішенням суду.  
14.5. Законом може бути передбачено одержання згоди відповідних державних органів на припинення Товариства   шляхом 
злиття або приєднання.  
14.6. Товариство  не може одночасно здійснювати злиття, приєднання, поділ, виділ та/або перетворення.  
14.7. Акції Товариства, яке припиняється внаслідок поділу, конвертуються в акції товариств-правонаступників та розміщуються 
серед їх акціонерів.  
14.8. Акції Товариства, яке припиняються внаслідок злиття, приєднання, конвертуються в акції товариства-правонаступника та 
розміщуються серед його акціонерів.  
14.9. Акції Товариства, що перетворюється, конвертуються в частки (паї) підприємницького товариства-правонаступника та 
розподіляються серед його учасників.  
14.10. При виділі акції Товариства, з якого здійснюється виділ, конвертуються в акції цього Товариства і товариства, що 
виділилося, та розміщуються між акціонерами товариства, з якого здійснюється виділ.  
14.11. Не підлягають конвертації акції товариств, що беруть участь у злитті, приєднанні, поділі, виділі, перетворенні, власниками 
яких є акціонери, які звернулися до Товариства  з вимогою про обов'язковий викуп належних їм акцій та які мають таке право.  
14.12. Порядок конвертації акцій Товариства, що припиняється, в акції новоствореного (новостворених) Товариства   
встановлюється Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку.  
14.13. Злиття, поділ або перетворення Товариства вважається завершеним з дати внесення до Єдиного державного реєстру 
запису про припинення Товариства та про реєстрацію підприємницького товариства-правонаступника (товариств-
правонаступників).  
14.14. Приєднання Товариства до іншого Товариства   вважається завершеним з дати внесення запису до Єдиного державного 
реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців про припинення такого Товариства.  
14.15. Виділ Товариства   вважається завершеним з дати внесення до Єдиного державного реєстру запису про створення 
Товариства, що виділилося.  
14.16. Приєднання Товариства до іншого Товариства   вважається завершеним з дати внесення запису до Єдиного державного 
реєстру про припинення такого Товариства.  
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14.17. Наглядова рада кожного Товариства, що бере участь у злитті, приєднанні, поділі, виділі або перетворенні, розробляє 
умови договору про злиття (приєднання) або план поділу (виділу, перетворення), які повинні містити:  

 повне найменування та реквізити кожного товариства, що бере участь у злитті, приєднанні, поділі, виділі або 
перетворенні;  

 порядок і коефіцієнти конвертації акцій та інших цінних паперів, а також суми можливих грошових виплат акціонерам;  
 відомості про права, які надаватимуться підприємницьким товариством-правонаступником власникам інших, крім 

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;  

 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.  
14.18. 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).  
14.19. Пояснення повинне 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.  
14.20. Матеріали, що надсилаються акціонерам Товариства, що бере участь у злитті (приєднанні), поділі (виділі, перетворенні), 
при підготовці загальних зборів, на які виноситься питання про затвердження умов договору про злиття (приєднання), плану 
поділу (виділу, перетворення), передавального акта повинні включати:  

 проект договору про злиття (приєднання), плану поділу (виділу, перетворення);  
 пояснення до умов договору про злиття (приєднання) або плану поділу (виділу, перетворення);  
 висновок незалежного експерта щодо умов злиття, приєднання, поділу або виділу у випадках, передбачених частиною 

третьою цієї статті;  
 у разі злиття (приєднання) - річну фінансову звітність інших товариств, що беруть участь у злитті (приєднанні), за три 

останні роки.  
14.21. За поданням Наглядової ради загальні збори кожного Товариства, що бере участь у злитті, приєднанні, поділі, виділі або 
перетворенні, вирішують питання про припинення (злиття, приєднання, поділ, виділ або перетворення), а також про 
затвердження умов договору про злиття (приєднання) або плану поділу (виділу, перетворення), передавального акта (у разі 
злиття, приєднання та перетворення) або розподільного балансу (у разі поділу та виділу).  
14.22. Істотні умови договору про злиття (приєднання), затверджені загальними зборами кожного із зазначених товариств, 
повинні бути ідентичними.  
14.23. Добровільна ліквідація Товариства   здійснюється за рішенням загальних зборів, у тому числі у зв'язку із закінченням 
строку, на який Товариство створювалося, або після досягнення мети, з якою воно створювалося, у порядку, передбаченому 
Цивільним кодексом України та іншими актами законодавства, з урахуванням особливостей, встановлених Законом України 
"Про акціонерні товариства". Інші підстави та порядок ліквідації Товариства визначаються законодавством.  
14.24. Рішення про ліквідацію Товариства, обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку ліквідації, а також порядку 
розподілу між акціонерами майна, що залишилося після задоволення вимог кредиторів, вирішують загальні збори Товариства, 
якщо інше не передбачено законом.  
14.25. З моменту обрання ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження Наглядової ради та виконавчого органу 
Товариства. Ліквідаційний баланс, складений ліквідаційною комісією, підлягає затвердженню загальними зборами.  
14.26. Ліквідація Товариства вважається завершеною, а Товариство таким, що припинилося, з дати внесення до Єдиного 
державного реєстру запису про проведення державної реєстрації припинення Товариства в результаті його ліквідації.  
14.27. У разі ліквідації платоспроможної юридичної особи вимоги її кредиторів та акціонерів задовольняються у такій черговості:  

 у першу чергу задовольняються вимоги щодо відшкодування шкоди, завданої каліцтвом, іншими ушкодженнями 
здоров'я або смертю, та вимоги кредиторів, забезпечені заставою чи іншим способом;  

 у другу чергу - вимоги працівників, пов'язані з трудовими відносинами, вимоги автора про плату за використання 
результату його інтелектуальної, творчої діяльності;  

 у третю чергу - вимоги щодо податків, зборів (обов'язкових платежів);  
 у четверту чергу - виплати нарахованих, але не виплачених дивідендів за привілейованими акціями;  
 у п'яту чергу - виплати за привілейованими акціями, які підлягають викупу відповідно до Закону "Про акціонерні 

товариства";  
 шосту чергу - виплати ліквідаційної вартості привілейованих акцій;  
 у сьому чергу - виплати за простими акціями, які підлягають викупу відповідно до Закону "Про акціонерні товариства";  
 у восьму чергу - розподіл майна між акціонерами - власниками простих акцій Товариства пропорційно до кількості 

належних їм акцій;  
 у дев'яту чергу - всі інші вимоги.  

14.28. Розподіл майна кожної черги здійснюється після повного задоволення вимог кредиторів (акціонерів) попередньої черги.  
14.29. 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. 
 

15. ЗБЕРІГАННЯ ДОКУМЕНТІВ. РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ.  
15.1. Товариство бере на себе зобов’язання збереження та надання доступу до основних регламентуючих діяльність 
Товариства документів. 
15.2. Товариства зобов'язано зберігати документи згідно вимог чинного законодавства.  
15.3. Документи, передбачені пунктами 15.2 Статуту, зберігаються в Товаристві за його місцезнаходженням. 
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