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Розділ І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 
1.1. Положення про Загальні збори акціонерів ПАТ «Велика Бурімка» (далі - Положення) розроблено відповідно 
до діючого законодавства України та Статуту ПАТ «Велика Бурімка» (далі - Товариство).  
1.2. Положення визначає правовий статус Загальних зборів акціонерів ПАТ «Велика Бурімка» (далі - Загальні 
збори акціонерів), процедуру скликання та проведення Загальних зборів акціонерів, а також порядок прийняття 
ними рішень.  
1.3. Це Положення затверджується Загальними зборами акціонерів і може бути змінене та/або доповнене лише 
Загальними зборами акціонерів.  
 
Розділ ІІ. ПРАВОВИЙ СТАТУС ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ 
2.1. Загальні збори акціонерів є вищим органом управління Товариства.  
2.2. У своїй діяльності Загальні збори акціонерів керуються законом України «Про акціонерні товариства», 
іншими законами та нормативно-правовими актами України, Статутом Товариства, а також цим Положенням. 
2.3. Компетенція Загальних зборів акціонерів визначається чинним законодавством України, Статутом 
Товариства та цим Положенням. 
 
Розділ ІІІ. КОМПЕТЕНЦІЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ  
3.1. Загальні збори акціонерів можуть вирішувати будь-які питання діяльності Товариства. 
3.2. До виключної компетенції Загальних зборів акціонерів відносяться наступні питання:  

 внесення змін до Статуту Товариства; 
 прийняття рішення про анулювання викуплених акцій; 
 прийняття рішення про зміну типу Товариства; 
 прийняття рішення про розміщення акцій; 
 прийняття рішення про зміну (збільшення або зменшення) статутного капіталу Товариства; 
 прийняття рішення про виділ та припинення Товариства крім (прийняття рішення Наглядовою радою  

про приєднання, у випадку передбаченому ст. 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; 

 визначення основних напрямків діяльності Товариства; 
 прийняття рішення про дроблення або консолідацію акцій; 
 затвердження Положення про Загальні збори, а також внесення змін до нього; 
 затвердження річного звіту Товариства; 
 розподіл прибутку і збитків Товариства з урахуванням вимог, передбачених законом; 
 прийняття рішення про викуп Товариством розміщених ним акцій, крім випадків обов’язкового викупу 

акцій, визначених статтею 68 Закону України «Про акціонерні товариства»; 
 прийняття рішення про форму існування акцій; 
 затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог, передбачених законом; 
 прийняття рішення з питань порядку проведення Загальних зборів; 
 обрання членів Наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових  договорів 

(контрактів),  що  укладатимуться  з ними,  встановлення  розміру  їх  винагороди,  обрання особи,  яка 
уповноважується  на  підписання  договорів (контрактів)  з членами Наглядової ради;  

 прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради, за винятком випадків, 
встановлених Законом України «Про акціонерні товариства»; 

 обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень; 
 прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Виконавчого органу; 
 затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства; 
 обрання комісії з припинення акціонерного товариства; 
 прийняття рішення про розміщення цінних паперів на суму, що перевищує 25 відсотків вартості активів 

Товариства; 
 прийняття рішення про вчинення значного правочину, якщо  ринкова вартість майна, робіт або послуг, 

що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків, але менша ніж 50 відсотків вартості активів 
за даними останньої річної фінансової звітності Товариства; 

 прийняття рішень з будь-яких інших питань, віднесених до виключної компетенції Загальних зборів цим 
Статутом. 

 прийняття рішення про вчинення значного правочину, якщо  ринкова вартість майна, робіт або послуг, 
що є предметом такого правочину, становить 50 і більше відсотків вартості активів за даними останньої 
річної фінансової звітності Товариства. 

3.3. У випадку, якщо чинним законодавством України передбачено більш широке, ніж передбачене п.3.2. розділу 
3 цього Положення, коло повноважень, що належать до виключної компетенції Загальних зборів, здійснення 
відповідних повноважень Загальними зборами не потребує внесення змін до цього Положення. Будь-які такі 
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повноваження, що були раніше передані до компетенції органів Товариства, вважатимуться відкликаними з дати 
набуття чинності відповідним законом. 
3.4. Повноваження по вирішенню питань, які відносяться до виняткової компетенції Загальних зборів акціонерів, 
не можуть бути делеговані іншим органам управління Товариства. 
 
Розділ IV. ПОРЯДОК СКЛИКАННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ  
4.1. Загальні збори акціонерів можуть бути річними та позачерговими.  
4.2.Річні Загальні збори акціонерів проводяться щорічно не пізніше 30 квітня наступного за звітним року.      
Конкретну дату проведення Загальних зборів визначає Наглядова рада. 
4.3. До порядку денного Загальних зборів обов’язково вносяться такі питання: 

 затвердження річного звіту Товариства; 
 розподіл прибутку і збитків Товариства з урахуванням вимог, передбачених законом; 
 прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради та звіту Виконавчого органу.  

4.4. Не рідше ніж раз на 3 роки до порядку денного Загальних зборів обов'язково вносяться питання: 
 обрання членів Наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових 

договорів (контрактів),  що  укладатимуться  з ними,  встановлення  розміру  їх  винагороди,  
обрання особи,  яка уповноважується  на  підписання  договорів (контрактів)  з членами 
Наглядової ради;  

 прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради, за винятком випадків, 
встановлених Законом України «Про акціонерні товариства». 

4.5. Всі інші Загальні збори акціонерів, які проводяться крім річних, вважаються позачерговими. 
4.6. Письмове повідомлення про проведення Загальних зборів та їх порядок денний надсилається кожному 
акціонеру персонально, у строк не пізніше ніж за 30 днів до дати їх проведення, а також публікується в 
офіційному друкованому виданні Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку. Додатково 
Товариство  надсилає повідомлення про проведення Загальних зборів та їх порядок денний фондовій біржі, на 
якій Товариство пройшло процедуру лістингу, а також не пізніше ніж за 30 днів  до дати проведення загальних 
зборів розміщує на власній веб-сторінці в мережі Інтернет інформацію передбачену частиною третьою ст.35 
Закону України «Про акціонерні товариства». 
4.7. Письмове повідомлення про проведення Загальних зборів та їх порядок денний надсилається  простим 
листом кожному акціонеру, зазначеному в переліку акціонерів, складеному на дату, визначену Наглядовою 
радою, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів – акціонерами, які цього 
вимагають. Встановлена дата не може передувати дню прийняття рішення про проведення Загальних зборів і не 
може бути встановленою раніше, ніж за 60 днів до дати проведення Загальних зборів. 
 4.8. Повідомлення про скликання Загальних зборів надсилається кожному акціонеру, особою, яка скликає 
Загальні збори, або особою яка веде облік прав власності на акції Товариства, у разі скликання Загальних зборів 
акціонерами. 
4.9. У повідомленні про скликання Загальних зборів зазначаються відомості, передбачені чинним 
законодавством України,  а саме:  

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

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

підготовки до Загальних зборів акціонерів. 
4.10. Датою відправлення повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів є дата, складання акту 
Наглядової ради чи створеної нею комісією з числа акціонерів та/або працівників Товариства про відправку 
простих листів акціонерам з повідомленням про проведення Загальних зборів акціонерів. Скарги акціонерів 
Товариства відносно їх несвоєчасного  повідомлення про скликання Загальних зборів акціонерів у зв'язку з 
порушенням установами зв'язку встановлених строків обігу поштової кореспонденції залишаються без 
задоволення. 
4.11.  Порядок денний Загальних зборів акціонерів попередньо затверджується Наглядовою радою. 
4.12. Кожен акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до порядку денного Загальних зборів 
акціонерів, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства, кількість яких не може перевищувати 
кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення 
Загальних зборів акціонерів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства – не пізніше ніж за сім днів до 
дати проведення Загальних зборів акціонерів.  
4.13. Пропозиція по порядку денному Загальних зборів акціонерів подається в письмовій формі із зазначенням  
прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості та типу акцій, що йому належать, змісту 
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пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості та типу акцій, що належать кандидату, який 
пропонується цим акціонером до складу органів Товариства. 
 Наглядова рада ухвалює рішення щодо включення пропозицій до порядку денного не пізніше ніж за 15 днів 
до дати проведення Загальних зборів акціонерів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства – не пізніше 
ніж за чотири дні до дати проведення загальних зборів. 
4.14.Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків простих акцій, 
підлягають обов'язковому включенню до порядку денного Загальних зборів акціонерів. У такому випадку 
рішення Наглядової ради про включення питання до порядку денного не потрібно, а пропозиція вважається 
включеною до порядку денного, якщо вона подана з дотриманням вимог пунктів 4.12., 4.13 і 4.15 цього 
Положення. 
4.15. Зміни до порядку денного Загальних зборів акціонерів вносяться лише шляхом включення нових питань і 
проектів рішень по запропонованим питанням. Товариство не має права вносити зміни в запропоновані 
акціонерами питання або проекти рішень. У випадку якщо акціонери вносять проект рішення, що відрізняється 
від зазначеного в порядку денному, такий проект також підлягає включенню до порядку денного. 
4.16. Рішення про відмову у включенні до порядку денного Загальних зборів акціонерів пропозиції акціонерів 
(акціонера), які сукупно є власниками 5  або більше відсотків простих акцій, може бути прийнято тільки у разі: 

 недотримання акціонерами строку, встановленого пунктом 4.12. цього Положення; 
 неповноти даних, передбачених пунктом 4.13. цього Положення.  

4.17. Мотивоване рішення про відмову у включенні пропозиції до порядку денного Загальних зборів акціонерів 
надсилається Наглядовою радою акціонеру протягом 3 днів з моменту його прийняття. 
4.18. Рішення про зміни до порядку денного Загальних зборів мають бути доведені Директором до відома всіх 
акціонерів не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Загальних зборів, шляхом розміщення на власній веб-
сторінці в мережі Інтернет відповідної інформації про зміни у порядку денному Загальних зборів. Товариство не 
пізніше ніж за 10 днів також надсилає повідомлення про зміни у порядку денному Загальних зборів фондовій 
біржі, на якій Товариство пройшло процедуру лістингу.  
4.19. Загальні збори не вправі приймати рішення  з питань, які не включені до порядку денного. 

 
Розділ V. РОБОЧІ ОРГАНИ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ 
 5.1. Робочими органами Загальних зборів акціонерів є:  

 Організаційний комітет;  
 Реєстраційна комісія; 
 Лічильна комісія; 
 Голова Загальних зборів акціонерів; 
 Секретар Загальних зборів акціонерів. 

5.2. Для виконання господарсько-розпорядчих функцій, пов'язаних з підготовкою і проведенням Загальних 
зборів акціонерів, створюється Організаційний комітет (або призначається відповідальна особа).  
5.3.До повноважень Організаційного комітету належить:  

 підготовка інформаційних і аналітичних матеріалів для засідань Правління та Наглядової ради, 
необхідних для підготовки Загальних зборів акціонерів;  

 забезпечення доведення до відома акціонерів інформації про проведення Загальних зборів акціонерів і 
про зміни до порядку денного;  

 забезпечення ознайомлення акціонерів з документами, пов'язаними з порядком денним Загальних зборів 
акціонерів;  

 збір, обробка та узагальнення пропозицій акціонерів щодо порядку денного;  
 підготовка необхідної документації, пов'язаної з проведенням Загальних зборів акціонерів (бюлетенів 

для голосування, бланків доручень, журналів реєстрації і т.д.);  
 підготовка приміщення для проведення Загальних зборів акціонерів і організація технічного 

забезпечення роботи Загальних зборів акціонерів,  Реєстраційної та Лічильної комісій.  
Члени Організаційного комітету призначаються та звільняються від виконання обов'язків згідно наказу по 
Товариству. 
5.4. Для реєстрації акціонерів та їхніх представників, які прибули для участі в Загальних зборах акціонерів, 
визначення наявності або відсутності кворуму, необхідного для визнання Загальних зборів акціонерів 
правочинними, створюється Реєстраційна комісія. Реєстраційна комісія призначається Наглядовою радою з 
числа працівників Товариства та/або з числа акціонерів. В разі скликання позачергових Загальних зборів на 
вимогу акціонерів, якщо після отримання такої вимоги Наглядова рада не прийняла рішення про скликання 
позачергових Загальних зборів у встановлений законом строк – акціонерами, які цього вимагають.  
5.5. Реєстраційна комісія в межах наданих їй повноважень:  

 перевіряє повноваження та здійснює реєстрацію осіб, які прибули для участі в Загальних зборах 
акціонерів, у відомості реєстрації акціонерів Загальних зборів акціонерів;  

 веде облік доручень і наданих ними прав з відображенням у відповідному журналі;  
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 видає бюлетені для голосування та веде журнал обліку виданих бюлетенів;  
 визначає загальну кількість голосів акціонерів, що присутні на Загальних зборах акціонерів;  
 готовить висновки щодо наявності або відсутності кворуму для проведення Загальних зборів акціонерів;  
 становить протокол про підсумки реєстрації акціонерів Загальних зборів акціонерів;  
 після закінчення Загальних зборів акціонерів передає Організаційному комітету документи Загальних  

зборів акціонерів (у тому числі: протокол за підсумками реєстрації акціонерів Загальних зборів акціонерів; 
реєстр акціонерів (зведений обліковий реєстр власників цінних паперів); відомість реєстрації акціонерів 
Загальних зборів акціонерів; журнал обліку доручень; журнал обліку виданих бланків бюлетенів для 
голосування).  
5.6. Для організації процедури голосування в Загальних зборах акціонерів і підрахунку голосів створюється 
Лічильна комісія в складі не менше 2 осіб. Лічильна комісія може призначатися Наглядовою радою та/або  
обиратися на Загальних зборах акціонерів. 
5.7. Повноваження Реєстраційної та/або Лічильної комісій за договором можуть передаватися Зберігачу або 
Депозитарію. У такому разі Головою Реєстраційної та/або Лічильної комісій є представник Зберігача або 
Депозитарію. 
5.8. Лічильна комісія в межах своєї компетенції:  

 організовує голосування на Загальних зборах акціонерів; 
 роз'ясняє порядок голосування з питань, винесених на голосування;  
 здійснює підрахунок голосів і підводить підсумки голосування;  
 складає протокол про підсумки голосування;  
 опечатує, скріплює підписами всіх членів Лічильної комісії і опечатує бюлетені для голосування і  

передає Організаційному комітету документи Загальних зборів акціонерів (у тому числі: бюлетені для 
голосування; протокол про підсумки голосування).  
5.9. Загальні збори веде голова Загальних зборів (далі за текстом – Голова Загальних зборів), повноваження 
якого виконує голова Наглядової ради або інша особа, визначена за рішенням  Наглядової ради або Загальних 
зборів. 
5.10. Голова Загальних зборів акціонерів:  

 керує роботою Загальних зборів акціонерів;  
 повідомляє про відкриття Загальних зборів акціонерів і завершення їх роботи;  
 відповідає за підтримку порядку під час проведення Загальних зборів акціонерів і контролює 

дотримання регламенту Загальних зборів акціонерів;  
 оголошує питання порядку денного і надає слово;  
 дає пояснення з питань, пов'язаних з проведенням Загальних зборів акціонерів;  
 ставить на голосування проекти рішень по питанням порядку денного і повідомляє підсумки 

голосування;  
 ухвалює рішення щодо питань, пов'язаних з процедурою проведення Загальних зборів акціонерів;  
 підписує протокол Загальних зборів акціонерів і додатки до нього.  

5.11. Для ведення протоколу Загальні збори обирають Секретаря Загальних зборів. Секретар Загальних зборів 
акціонерів забезпечує відображення ходу проведення Загальних зборів акціонерів і прийняття ними рішень у 
протоколі Загальних зборів акціонерів. Секретар Загальних зборів акціонерів підписує протокол Загальних 
зборів акціонерів і додатки до нього, передає Директору на  зберігання документи Загальних зборів акціонерів (у 
тому числі протоколу Загальних зборів акціонерів, додатків до нього та документів, отриманих від Реєстраційної 
та Лічильної комісій). 
 

Розділ VI. УЧАСТЬ У ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ 
6.1. У Загальних зборах можуть брати участь особи, які включені  в установленому чинним законодавством 
України порядку до переліку акціонерів, які мають право на таку участь, або їх представники.  

На  Загальних зборах за запрошенням особи, яка скликає Загальні збори та з дозволу Загальних зборів, 
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. 

Директор та члени Наглядової ради зобов’язані брати участь у Загальних зборах при розгляді питань, що 
стосуються їх діяльності. 
6.2. Дата складення переліку акціонерів, що мають право на участь у Загальних зборах акціонерів, не може 
передувати даті ухвалення рішення про проведення Загальних зборів акціонерів і не може бути встановлена 
раніше, ніж за 60 днів до дати проведення Загальних зборів акціонерів.  
6.3. Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складається станом на 24 годину за три 
робочих дні до дня проведення таких зборів у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему 
України. 
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6.4. 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.    
6.5. Вносити зміни до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах Товариства, після його 
складення заборонено. 
6.6. Обмеження права акціонера на участь у Загальних зборах встановлюється законодавством України.      
6.7. У випадку, якщо акція належить на праві загальної власності декільком особам, право на участь у Загальних 
зборах акціонерів визначається на їх розсуд одним зі співвласників або їх загальним представником. 
 6.8. Акціонери можуть брати участь у Загальних зборах акціонерів особисто або через свого представника 
(представників), що діє на підставі доручення на право участі та голосування на Загальних зборах акціонерів. 
Акціонери вправі передавати здійснення своїх прав на Загальних зборах акціонерів іншим акціонерам (їх 
представникам). 
6.9.Посадові особи органів Товариства (Директор та члени Наглядової ради) та їх афілійовані особи не можуть 
бути представниками інших акціонерів Товариства на Загальних зборах акціонерів. 
6.10.Повноваження представника акціонера повинні бути належним чином підтверджені відповідно до вимог 
законодавства України. 
 Доручення акціонерів на право участі та голосування на Загальних зборах акціонерів може бути 
посвідчено Депозитарієм, Зберігачем, Нотаріусом, Директором та іншими посадовими особами, які здійснюють 
нотаріальні та/або відповідні до них дії, чи в іншому передбаченому законодавством України порядку. 
 Доручення, надані акціонерами за кордоном при участі іноземної влади, приймаються за умови їхньої 
легалізації в порядку, встановленому законодавством і міжнародними договорами України. 
6.11. Надання доручення не перешкоджає акціонерові, що його видав, особисто взяти участь у Загальних зборах 
акціонерів замість представника. Акціонер має право в будь-який час відкликати або замінити свого 
представника на Загальних зборах акціонерів шляхом скасування доручення проінформувавши про це 
Директора (до закінчення терміну, відведеного на реєстрацію акціонерів на Загальних зборах акціонерів) або 
взяти участь особисто. 
 

Розділ VII. РЕЄСТРАЦІЯ УЧАСНИКІВ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ 
7.1. Реєстрація акціонерів  (їх представників)  здійснюється Реєстраційною комісією, яка призначається 
Наглядовою радою. Реєстрація здійснюється в день проведення Загальних зборів згідно з переліком осіб, які 
мають право брати участь у Загальних зборах, складеному в установленому законодавством України порядку. 
7.2. Перед початком Загальних зборів акціонерів Реєстраційна комісія проводить реєстрацію акціонерів (їх 
представників), які прибули для участі в Загальних зборах акціонерів, з зазначенням кількості голосів, які має 
кожний з учасників Загальних зборів акціонерів.  
7.3. Перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах, підписує голова реєстраційної 
комісії, який обирається простою більшістю голосів її членів до початку проведення реєстрації.     
        Повноваження реєстраційної комісії за договором можуть передаватися Зберігачу або Депозитарію. У 
такому разі головою реєстраційної комісії є представник Зберігача або Депозитарію. 
7.4. Акціонер, який не зареєструвався, не має права брати участь у Загальних зборах. 
7.5. Реєстрація акціонерів проводиться за місцем проведення Загальних зборів акціонерів протягом часу, 
зазначеного в повідомленні про його проведення. На момент закінчення реєстрації Реєстраційна комісія 
визначає наявність кворуму Загальних зборів акціонерів.  

У випадку, якщо на момент закінчення реєстрації акціонерів кворум відсутній, за рішенням Голови 
Загальних зборів акціонерів його відкриття може бути перенесено, а реєстрація відповідно може бути 
продовжена не більше ніж на 2 години. Перенесення відкриття Загальних зборів акціонерів більше одного разу 
не допускається.  
7.6. Реєстрація акціонерів здійснюється у відомості реєстрації на підставі:  

 переліку акціонерів (зведеного облікового реєстру власників цінних паперів), складеного станом на  
24 годину за три робочих дні до дня проведення Загальних зборів у порядку, встановленому законодавством про 
депозитарну систему України; 

 документу, що посвідчує особу, що прибула для участі в Загальних зборах акціонерів;  
 доручення, що засвідчує повноваження представника акціонера.  

Відомість реєстрації учасників Загальних зборів акціонерів підписується Головою і членами Реєстраційної 
комісії і додається до протоколу Загальних зборів акціонерів. 
 7.6. Акціонери (їх представники), які прибули на Загальні збори акціонерів із запізненням і не встигли вчасно 
зареєструватися не можуть бути присутніми на Загальних зборах акціонерів.  
7.7. Кожному акціонеру (представнику) під час реєстрації відповідно до кількості голосів, що йому належать, 
видаються бюлетені для голосування з кожного питання порядку денного. 
7.8. Реєстраційна комісія складає протокол про підсумки реєстрації акціонерів, у якому зазначається:  

 повне найменування Товариства;  
 дата, час і місце проведення Загальних зборів акціонерів;  
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 склад Реєстраційної комісії;  
 час початку і закінчення реєстрації акціонерів;  
 загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів (зведеного облікового реєстру власників  

цінних паперів), які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів, складеного станом на 24 годину за три 
робочих дні до дня проведення Загальних зборів у порядку, встановленому законодавством про депозитарну 
систему України; 

 загальна кількість осіб, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів, і кількість  
голосів що їм належить;  

 кількість бюлетенів для голосування, що видані під час реєстрації акціонерів;  
 наявність або відсутність кворуму для проведення Загальних зборів акціонерів.  

Протокол про підсумки реєстрації акціонерів Загальних зборів акціонерів підписується всіма членами 
Реєстраційної комісії.  
7.9. Перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах акціонерів, повинен точно відповідати 
Протоколу про підсумки реєстрації акціонерів і додаватися до протоколу Загальних зборів акціонерів. 
7.10. Акціонери (акціонер), які на дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних 
зборах акціонерів, сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій Товариства, а також Державна 
комісія з цінних паперів та фондового ринку можуть призначати своїх представників для нагляду за реєстрацією 
акціонерів, проведенням Загальних зборів акціонерів, голосуванням і підведенням його підсумків. 
7.11. Акціонери, які здійснюють контроль, повинні бути попереджені під особистий підпис Директором про 
відповідальність за розголошення інформації з обмеженим доступом, отриманої ними під час здійснення 
контролю.  
7.12. Під час контролю перевіряється:  

 своєчасність початку і закінчення реєстрації;  
 наявність переліку акціонерів (зведеного облікового реєстру власників цінних паперів) складеного 

станом на 24 годину за три робочих дні до дня проведення Загальних зборів у порядку, встановленому 
законодавством про депозитарну систему України; 

 наявність відповідних документів, які підтверджують право участі акціонерів або їх представників у 
Загальних зборах акціонерів;  

 дотримання особами, які здійснюють реєстрацію, вимог щодо збереження інформації з обмеженим 
доступом;  

 правомірність відмови в реєстрації;  
 дотримання порядку визначення кворуму Загальних зборів акціонерів;  
 відповідність протоколів засідань Реєстраційної комісії фактичним обставинам, які мали місце під час 

реєстрації.  
7.13. Акціонери, що здійснюють контроль, можуть зробити усну заяву щодо ходу реєстрації безпосередньо 
перед початком Загальних зборів акціонерів, а також оскаржити дії осіб, які здійснювали реєстрацію, відповідно 
до законодавства України.  
7.14. Хід Загальних зборів акціонерів або розгляд окремого питання за рішенням ініціаторів Загальних зборів 
акціонерів або самих Загальних зборів акціонерів може фіксуватися технічними засобами, відповідні записи 
яких додаються до протоколу Загальних зборів акціонерів. 
 

Розділ VIII. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ.  
8.1. Загальні збори акціонерів не можуть початися раніше, ніж зазначено в повідомленні про проведення 
Загальних зборів акціонерів. 
8.2. Право брати участь у Загальних зборах акціонерів мають акціонери (їх представники), які зареєструвалися 
для участі у Загальних зборах акціонерів. 
8.3. Загальні збори 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 один раз на 
момент завершення реєстрації акціонерів (їх представників) для участі у Загальних зборах.        
        У випадку відсутності кворуму повторні Загальні збори акціонерів проводяться відповідно до законодавства 
України. 
8.4. На початку Загальних зборів акціонерів Голова Загальних зборів акціонерів зобов'язаний, окрім результатів 
реєстрації та наявності кворуму, проінформувати акціонерів про:  

 присутність на Загальних зборах акціонерів Директора та членів Наглядової ради;  
 присутність на Загальних зборах акціонерів осіб, які не є акціонерами або представниками акціонерів;  
 порядок проведення Загальних зборів акціонерів. 

 8.5. Якщо в будь-кого з акціонерів виникнуть заперечення з приводу присутності сторонніх осіб, остаточне 
рішення по цьому питанню приймається Головою Загальних зборів акціонерів. У випадку прийняття Головою 
Загальних зборів акціонерів рішення про неможливість початку роботи Загальних зборів акціонерів у 
присутності сторонніх осіб, вони повинні негайно залишити місце проведення Загальних зборів акціонерів. 
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 8.6. Загальні збори акціонерів тривають до завершення розгляду всіх питань порядку денного і доведення до 
відома акціонерів інформації про результати голосування і прийняті рішення. 
8.7. Голова Загальних зборів акціонерів має право оголосити перерву в роботі Загальних зборів в будь-який час 
тривалістю не менше 15 і не більше 60 хвилин. Загальні збори акціонерів не можуть продовжуватися після 22 
години за місцевим часом. При неможливості розглянути усі питання, включені до порядку денного, протягом 
одного дня Голова Загальних зборів акціонерів може оголосити перерву до наступного дня. Перерви більшої 
тривалості забороняються.  

Повторна реєстрація акціонерів (їх представників) наступного дня не проводиться. Після перерви до 
наступного дня до Протоколу про підсумки реєстрації акціонерів складається додаток, де зазначаються присутні 
після перерви акціонери, шляхом проставляння підпису.  

Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах акціонерів, визначається 
на підставі даних реєстрації першого дня. Після перерви Загальні збори акціонерів проводяться в тому ж місці, 
що зазначено в повідомленні про проведення Загальних зборів акціонерів. 

У випадку відсутності наступного дня, після перерви акціонерів, що були присутні до перерви, їх голоси 
при голосуванні враховуються як «Не прийняли участі в голосуванні», про що Голова зборів повинен 
повідомити всіх акціонерів перед перервою Загальних зборів акціонерів до наступного дня. 
8.8. Після закінчення роботи Загальних зборів акціонерів Голова Загальних зборів акціонерів повідомляє про їх 
закриття. 
8.9. Голова Загальних зборів акціонерів послідовно виносить на розгляд питання порядку денного Загальних 
зборів акціонерів у тій послідовності, у якій вони затверджені Загальними зборами. Розгляд кожного питання 
порядку денного, окрім обрання органів Товариства, починається з оголошення проекту рішення по цьому 
питанню, підготовленого Директором (акціонерами, які скликали позачергові Загальні збори акціонерів), і 
рекомендації, висновку або проекту рішення, підготовлених Наглядовою радою. 
8.10. Жоден з акціонерів (представник) Загальних зборів акціонерів не має права виступати без дозволу Голови 
Загальних зборів акціонерів. Голова Загальних зборів акціонерів має право перервати особу, що під час виступу 
не дотримується зазначеного регламенту, і позбавити її слова.  
8.11. Будь-який акціонер (представник) має право виступити в дебатах, надавши секретареві Загальних зборів 
акціонерів відповідну письмову заяву. Заяви реєструються за часом їх надходження і передаються Голові 
Загальних зборів акціонерів. Зазначені заяви приймаються до закінчення обговорення відповідного питання 
порядку денного. Акціонер (представник) може в будь-який час відмовитися від виступу в дебатах. Акціонер 
може виступати тільки по питанню, що обговорюється. Голова Загальних зборів акціонерів може ухвалити 
рішення щодо надання слова без письмової заяви в рамках часу, відведеного регламентом.  
8.12. Питання ставляться доповідачам і співдоповідачам в усній або письмовій формі (шляхом надання записок 
Голові Загальних зборів акціонерів). Питання повинні бути сформульовані коротко та чітко та не містити оцінки 
доповіді (співдоповіді) або доповідача (співдоповідача). Питання до тих, хто виступає в дебатах, не ставляться. 
8.13. Після обговорення Голова Загальних зборів акціонерів послідовно ставить на голосування проекти всіх 
рішень по питанню порядку денного, що розглядається. Перед початком голосування голова Лічильної комісії 
пояснює акціонерам порядок голосування.  
8.14. Якщо ухвалення рішення може призвести до виникнення в акціонерів права вимагати викупу Товариством 
власних акцій, Голова Загальних зборів акціонерів, окрім цього, повинен нагадати акціонерам інформацію про:  

 наявності у них зазначеного права;  
 ціну, за якою буде відбуватися викуп акцій;  
 порядок і строки викупу акцій. 

8.16. Переривання процесу голосування забороняється. Під час голосування слово нікому не надається. 
8.17. Підсумки голосування по кожному питанню порядку денного, що проходило під час проведення Загальних 
зборів акціонерів, підводяться членами Лічильної комісії і оголошуються одразу після їх підрахунку. Загальні 
збори акціонерів не можуть бути закриті до підведення підсумків голосування по усіх питаннях порядку 
денного. У випадку, якщо для ухвалення наступного рішення необхідні підсумки попереднього голосування, 
Голова Загальних зборів акціонерів повинен оголосити перерву не довше ніж на 15 хвилин для підведення 
результатів голосування по попередньому питанню. Протягом таких перерв акціонерам Загальних зборів 
акціонерів залишати приміщення, де проводиться Загальні збори акціонерів, забороняється. 
8.18. Допускається можливість організації проведення Загальних зборів акціонерів шляхом об'єднання 
однакових етапів - на початку зборів заслуховуються доповіді по усіх питаннях порядку денного, проводяться 
дебати і надаються відповіді на питання (у випадку наявності таких) і тільки після цього проводиться 
голосування по кожному питанню порядку денного окремо в порядку в якому зачитувалися доповіді по них. Для 
підведення підсумків Голова Загальних зборів акціонерів повинен оголосити переривши не довше ніж на 30 
хвилин. Спосіб проведення голосування повинен бути доведений до відома акціонерів на початку зборів.  
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Розділ IX. ПОРЯДОК ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ 
АКЦІОНЕРІВ 
9.1. Голосування на Загальних зборах проводиться за принципом: одна акція – один голос, за винятком випадків 
кумулятивного голосування.  
9.2.Акціонер не може бути позбавлений права голосу. 
9.3. Право голосу на Загальних зборах акціонерів мають акціонери - власники простих акцій Товариства. 
Акціонер (його представник) має право голосувати виключно в межах сплачених ним акцій, право власності 
щодо яких підтверджене у встановленому чинним законодавством України порядку. 
9.4. Акціонер не має права голосу при вирішенні Загальними зборами акціонерів питань щодо вчинення 
правочину з ним та щодо суперечки між ним і Товариством. 
9.5. Загальні збори акціонерів більш як ¾ (трьома чвертями) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у 
Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій ухвалюють рішення щодо 
наступних питань: 

 внесення змін до Статуту Товариства; 
 прийняття рішення про анулювання викуплених акцій; 
 прийняття рішення про зміну типу Товариства; 
 прийняття рішення про розміщення акцій; 
 прийняття рішення про зміну (збільшення або зменшення) статутного капіталу Товариства; 
 прийняття рішення про виділ та припинення Товариства крім (прийняття рішення Наглядовою  

радою про приєднання, у випадку передбаченому ст. 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. 
9.5. Загальні збори акціонерів більш як 50 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості ухвалюють 
рішення щодо наступного питання: 

 прийняття рішення про вчинення значного правочину, якщо  ринкова вартість майна, робіт або 
послуг, що є предметом такого правочину, становить 50 і більше відсотків вартості активів за 
даними останньої річної фінансової звітності Товариства. 

9.6.По всіх інших питаннях Загальні збори акціонерів приймають рішення простою більшістю голосів 
акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій  
9.7. Загальні збори акціонерів приймають рішення виключно простою більшістю голосів акціонерів, які беруть 
участь у зборах, по таких питаннях: 

 про дострокове припинення повноважень посадових осіб органів Товариства; 
 про звернення з позовом до посадових осіб органів Товариства щодо відшкодування збитків, 

заподіяних Товариству; 
 про звернення з позовом у випадку недотримання вимог Закону України «Про акціонерні 

товариства» при здійсненні значної угоди. 
9.8. Підрахунок голосів здійснює Лічильна комісія, яка може надавати роз'яснення щодо порядку голосування, 
підрахунку голосів та інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на Загальних зборах 
акціонерів. 
9.9. Голосування проводиться безпосередньо після розгляду кожного питання порядку денного, крім випадку, 
передбаченого в п. 8.18. цього Положення. Проведення голосування способом, передбаченим у п. 8.18. цього 
Положення у випадку наявності письмових і/або усних заперечень акціонерів не допускається. 
9.10. Голосування на Загальних зборах акціонерів з питань порядку денного проводиться з використанням 
бюлетенів для голосування.  
9.11.Бюлетень для голосування  (крім кумулятивного голосування) повинен містити:  

 повне найменування Товариства;  
 дату і час проведення Загальних зборів акціонерів;  
 питання, винесене на голосування, та проект (проекти) рішення з цього питання;  
 варіанти голосування за кожний проект рішення (написи «за», «проти», «утримався»);  
 застереження про те, що бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) і в разі 

відсутності такого підпису буде вважатися недійсним;  
 зазначення кількості голосів, що належать акціонерові. 

9.12. У разі проведення голосування з питань обрання членів Наглядової ради бюлетень для голосування 
повинен містити прізвище, ім'я, по батькові кандидата (кандидатів), за винятком випадку згідно п. 9.9 цього 
Положення. 
9.13. Метод кумулятивного голосування використовується, при голосуванні акціонерами при обранні членів 
Наглядової ради.  
9.14. Бюлетень для кумулятивного голосування повинен містити: 

 повне найменування Товариства;  
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 дату і час проведення Загальних зборів акціонерів;  
 прізвище, ім'я, по батькові кожного кандидата у члени органу Товариства, із зазначенням попередньої 

посади та кількості акцій Товариства, якими володіє; 
 кількість акцій, що належать акціонеру та кількість реальних голосів, що можуть бути використані при 

проведенні кумулятивного голосування; 
 місце для зазначення акціонером (представником акціонера) кількості голосів, яку він віддає за кожного 

кандидата; 
 зауваження, що бюлетень буде вважатися недійсним у випадку перевищення арифметичної суми 

відданих декільком кандидатам голосів над кількістю реальних голосів. У випадку якщо сума буде 
меншою, різниця між кількістю реальних голосів і сумою голосів у бюлетені вважається як голоси, з 
якими акціонер утримався від голосування; 

 застереження про те, що бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) і в разі 
відсутності такого підпису буде вважатися недійсним. 

9.15. Бюлетень для голосування визнається недійсним у випадку, якщо він відрізняється від офіційно 
виготовленого (затвердженого Наглядовою радою Товариства) зразка або на ньому відсутній підпис акціонера 
(представника).  
9.16. Якщо бюлетень для голосування містить кілька питань, винесених на голосування, визнання його 
недійсним щодо одного питання не призводить до визнання бюлетеня недійсним щодо інших питань.  
9.17. По кожному питанню, включеному до порядку денного, Загальними зборами акціонерів повинне бути 
ухвалене одне або кілька взаємозалежних рішень. 
9.18. Загальні збори акціонерів не можуть ухвалювати рішення щодо питань, не включених до порядку денного, 
а також змінювати порядок денний.  
9.19. Рішення з питань, пов'язаних з процедурою проведення Загальних зборів акціонерів, приймається Головою 
Загальних зборів акціонерів. 
9.20. За підсумками голосування складається протокол, що підписується усіма членами Лічильної комісії, які 
брали участь у підрахунку голосів. Рішення Загальних зборів вважається прийнятим з моменту складення 
протоколу про підсумки голосування.  
9.21. У протоколі про підсумки голосування зазначається:  

 повне найменування Товариства;  
 дата і час проведення Загальних зборів акціонерів;  
 перелік питань, рішення з яких прийняті Загальними зборами акціонерів; 
 рішення та кількість голосів «за», «проти» і «утримався» щодо кожного проекту рішення з кожного 

питання порядку денного, винесеного на голосування. 
Протокол про підсумки голосування додається до протоколу Загальних зборів акціонерів. 
9.22. Рішення Загальних зборів акціонерів вважається прийнятим з дати складення протоколу про підсумки 
голосування.  
9.23. Підсумки голосування оголошуються на Загальних зборах, під час яких проводилося голосування. Після 
закриття Загальних зборів підсумки голосування доводяться Директором до відома акціонерів протягом 10 днів, 
шляхом розміщення протоколу про підсумки голосування на Загальних зборах на власній веб-сторінці 
Товариства в мережі Інтернет.  
9.24. Рішення, прийняті Загальними зборами акціонерів в межах їх компетенції, обов'язкові для виконання всіма 
акціонерами Товариства, включаючи тих, хто не брав участі у Загальних зборах акціонерів, голосував проти 
прийняття цих рішень, а також для всіх органів і посадових осіб Товариства. 
9.25. Рішення Загальних зборів, прийняті з порушенням чинного законодавства України або Статуту Товариства, 
можуть бути оскаржені акціонером в судовому порядку. 
 
Розділ X. ПРОТОКОЛ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ  
10.1. Хід Загальних зборів акціонерів і прийняті ними рішення, включаючи підсумки голосування по кожному 
питанню порядку денного, оформляються протоколом, ведення якого забезпечується секретарем Загальних 
зборів акціонерів.  
10.2. Протокол Загальних зборів акціонерів складається і підписується головуючим і секретарем Загальних 
зборів акціонерів не пізніше 10 днів з моменту закриття Загальних зборів акціонерів та передається для 
виконання та зберігання Директору. Протокол Загальних зборів підшивається, скріплюється підписом Директора 
та  печаткою Товариства. 
10.3. У протокол Загальних зборів акціонерів вноситься інформація про:  

 дату, час і місце проведення Загальних зборів акціонерів;  
 дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів;  
 загальну кількість осіб, включених у перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах 

акціонерів;  
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 загальну кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для 
участі у Загальних зборах акціонерів (якщо певні акції є голосуючими не із всіх питань порядку денного 
- зазначається кількість голосуючих акцій з кожного питання);  

 кворум Загальних зборів акціонерів (якщо певні акції є голосуючими не з усіх питань порядку денного - 
відзначається кворум Загальних зборів акціонерів з кожного питання);  

 головуючого та секретаря Загальних зборів акціонерів;  
 склад Лічильної комісії;  
 порядок денний Загальних зборів акціонерів;  
 основні тези виступів;  
 порядок голосування бюлетенями на Загальних зборах акціонерів;  
 підсумки голосування із зазначенням результатів голосування з кожного питання порядку денного  

Загальних зборів акціонерів та рішення, прийняті Загальними зборами акціонерів.  
10.4. Голова і секретар Загальних зборів акціонерів несуть персональну відповідальність за достовірність 
відомостей, внесених до протоколу, а також достовірність змін та доповнень до Статуту, внутрішніх документів 
Товариства та змін і доповнень до них. 
10.5. Копії протоколу Загальних зборів акціонерів (виписки з нього) повинні бути в будь-який час надані на 
вимогу будь-якого акціонера в порядку, передбаченому Товариством. 
10.6. Протоколи Загальних зборів акціонерів і всі додатки до них зберігаються в архіві Товариства протягом 
усього строку діяльності Товариства.  
 

Розділ XI. ПОЗАЧЕРГОВІ ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ  
11.1. Рішення про проведення позачергових Загальних зборів приймається Наглядовою радою більшістю голосів 
членів, які беруть участь у засіданні: 

 з власної ініціативи; 
 на вимогу Директора – в разі порушення провадження про визнання Товариства банкрутом або 

необхідності вчинення значного правочину; 
 на вимогу акціонерів (акціонера), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 (десяти) і більше 

відсотків простих акцій Товариства; 
 в інших випадках встановлених законом та цим Статутом. 

До вимоги додається порядок денний позачергових Загальних зборів. 
11.2. Вимога про скликання позачергових Загальних зборів акціонерів подається в письмовій формі Правлінню 
за адресою місцезнаходження Товариства з зазначенням органу або прізвищ (найменувань) акціонерів, які 
вимагають скликання позачергових Загальних зборів акціонерів, підстав для скликання та порядок денний. У 
випадку скликання позачергових Загальних зборів акціонерів з ініціативи акціонерів вимога повинна також 
містити інформацію про кількість і тип акцій, що належать акціонерам і бути підписана всіма акціонерами, які її 
подають. 
11.3. Наглядова рада ухвалює рішення щодо скликання позачергових Загальних зборів акціонерів або про 
відмову в такому скликанні протягом 10 днів з моменту отримання вимоги про їх скликання. 
11.4. Рішення про відмову в скликанні позачергових Загальних зборів акціонерів може бути прийнято тільки у 
разі: 

 якщо акціонери на дату подання вимоги не є власниками передбаченої підпунктом 3 пункту 11.1. цього 
Положення кількості простих акцій Товариства; 

 неповноти даних, передбачених пунктом 11.2 цього Положення.  
11.5. Рішення Наглядової ради про скликання позачергових Загальних зборів акціонерів або мотивоване рішення 
про відмову в скликанні направляється особам, що вимагають їх скликання, не пізніше ніж за 3 дні з моменту 
його прийняття.  
11.6. Наглядова рада не має права вносити зміни до порядку денного Загальних зборів акціонерів, що міститься 
у вимозі про скликання позачергових Загальних зборів акціонерів, крім включення до порядку денного нових 
питань або проектів рішень. 
11.7. Позачергові Загальні збори акціонерів повинні бути проведені протягом 45 днів з дати отримання 
Товариством вимоги про їх скликання. 
11.8. Якщо цього вимагають інтереси Товариства, Наглядова рада має право ухвалити рішення щодо скликання 
позачергових Загальних зборів акціонерів з письмовим повідомленням акціонерів у порядку, установленому цим 
Положенням, про проведення позачергових Загальних зборів акціонерів і порядок денний не пізніше ніж за 15 
днів до дати їх проведення з позбавленням акціонерів права вносити пропозиції до порядку денного. 
 У такому випадку при відсутності кворуму позачергових Загальних зборів акціонерів повторні Загальні 
збори акціонерів не проводяться. 
11.9. Наглядова рада не може прийняти вищезазначене рішення, якщо порядок денний позачергових Загальних 
зборів акціонерів містить питання про обрання членів Наглядової ради. 
11.20. У випадку якщо протягом строку, встановленого пунктом 11.3. даного Положення, Наглядова рада не 
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ухвалила рішення щодо скликання позачергових Загальних зборів акціонерів, такі збори можуть бути скликані 
акціонерами, які цього вимагають. 
11.21. У випадку скликання Загальних зборів акціонерів акціонерами повідомлення про це та інші матеріали 
розсилаються всім акціонерам Товариства особою, що веде облік прав власності на акції Товариства. 
 

Розділ XII. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ 
12.1. Це Положення набуває чинності з дати визначеної Загальними зборами акціонерів. 
12.2. Зміни та доповнення до цього Положення затверджуються Загальними зборами акціонерів та 
оформлюються шляхом викладу його в новій редакції. 
12.3. Прийняття нової редакції Положення припиняє дію попереднього документа. 
12.4. У випадку невідповідності будь-якої частини цього Положення чинному законодавству України або діючій 
редакції Статуту, у тому числі у зв'язку із прийняттям нових актів законодавства України, це Положення буде 
діяти лише в тій частині, що не буде суперечити законодавству України або діючій редакції Статуту. 
 
 
 


