
                                                                                      ЗАТВЕРДЖЕНО 
 

                                                                               Загальними зборами акціонерів 
                відкритого акціонерного товариства 
                «Племінний завод «Велика Бурімка» 

                                                                                                                                 Протокол № б/н від «14» квітня 2011р. 
 

                  Голова зборів  
     

                        _____________________/____________/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
С Т А Т У Т 

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО 
ТОВАРИСТВА 

«Велика Бурімка» 
 (нова редакція) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2011 рік 
 



Стаття 1 
ЗАГАЛЬНI ПОЛОЖЕННЯ 

1.1. Публічне акціонерне товариство «Велика Бурімка», далі за текстом – Товариство, є повним та 
виключним правонаступником всіх майнових і немайнового характеру прав та обв’язків відкритого 
акціонерного товариства «ПЛЕМІННИЙ ЗАВОД «ВЕЛИКА БУРІМКА», (ідентифікаційний код 00486818), 
зареєстрованого у Чорнобаївській районній державній адміністрації Черкаської області 25.06.1998р., 
створеного відповідно до Наказу Регіонального відділення Фонду державного майна України по Черкаській 
області від 27.09.1996р., за № 584-АТ, шляхом перетворення державного підприємства – держплемзаводу 
«Велика Бурімка», відповідно до плану приватизації, затвердженого начальником Регіонального відділення 
Фонду державного майна України по Черкаській області (Наказ № 686-П від 13.09.1996р.), та відповідно до 
Постанови Кабінету Міністрів України від 11.09.1996р., за № 1099 «Про порядок перетворення в процесі 
приватизації державних підприємств у відкриті акціонерні товариства» і яке було правонаступником 
держплемзаводу «Велика Бурімка». 

Публічне акціонерне товариство «Велика Бурімка», є юридичною особою приватного права згідно 
законодавства України та здійснює свою діяльність відповідно до Законів України «Про акціонерні 
товариства», «Про цінні папери та фондовий ринок», «Про національну депозитарну систему та особливості 
електронного обігу цінних паперів в Україні», «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні», 
Цивільного та Господарського кодексів України, нормативно-правових актів Державної комісії з цінних 
паперів та фондового ринку, інших чинних законодавчих актів, цього Статуту, локальних (внутрішніх) 
нормативних актів Товариства (положення, регламенти, правила, процедури, кодекси, інструкції, 
розпорядження тощо). 
1.2. Статут публічного акціонерного товариства «Велика Бурімка» викладено в новій редакції  замість 
Статуту відкритого акціонерного товариства «ПЛЕМІННИЙ ЗАВОД «ВЕЛИКА БУРІМКА», зареєстрованого 
у Чорнобаївській районній державній адміністрації Черкаської області 25.02.2005р., за № 10191050001000066 
та змінами до нього, зареєстрованими у Чорнобаївській районній державній адміністрації Черкаської області 
14.04.2010р. Нова редакція Статуту розроблена у зв’язку зі зміною типу та назви Товариства з Відкритого 
акціонерного товариства «ПЛЕМІННИЙ ЗАВОД «ВЕЛИКА БУРІМКА» на Публічне акціонерне товариство 
«Велика Бурімка».  
1.3.Статут Товариства (далі за текстом - Статут) розроблено відповідно до Конституції України, Цивільного 
кодексу України, Господарського кодексу України та інших чинних законодавчих актів України. Цей Статут 
визначає порядок, умови діяльності та ліквідації Товариства, предмет та мету його діяльності, склад та 
компетенцію органів управління та контролю Товариства та інші положення стосовно Товариства, і є 
установчим документом, яким Товариство керується у своїй діяльності. 
1.4.Найменування Товариства: 
1.4.1. Повне найменування Товариства: 

 українською мовою: Публічне акціонерне товариство «Велика Бурімка»; 
 російською мовою: Публичное акционерное общество «Большая Буромка»; 
 англійською мовою: Public joint stock company «Velika Burimka». 

1.4.2. Скорочене найменування товариства: 
 українською мовою: ПАТ «Велика Бурімка»; 
 російською мовою: ПАО «Большая  Буромка»; 
 англійською мовою: PJSC«Velika Burimka». 

1.5. Місцезнаходження товариства: 
с. Велика Бурімка, Чорнобаївський район, Черкаська область, Україна. 
 

Стаття 2 
ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ТОВАРИСТВА 

2.1.Публічне акціонерне товариство «Велика Бурімка» є правонаступником відкритого акціонерного 
товариства «ПЛЕМІННИЙ ЗАВОД «ВЕЛИКА БУРІМКА», усіх його набутих прав та обов’язків. 
2.2. Товариство є юридичною особою, яка створена відповідно до законодавства України без обмеження 
строку його діяльності і набуває прав юридичної особи з моменту його державної реєстрації. Товариство є 
господарським товариством і має організаційно-правову форму акціонерного товариства. Тип акціонерного 
товариства – публічне.  
2.3. Товариство володіє цивільною правоздатністю та цивільною дієздатністю, має відокремлене майно, 
самостійний баланс, круглу печатку та штампи зі своїм найменуванням, фірмові бланки, емблему, символіку, 
торговельну марку (знак для товарів і послуг), промислові зразки та інші засоби візуальної ідентифікації 
товариства, має право відкривати поточні, валютні, депозитні та інші рахунки в банківських установах 
України та інших країн, може бути відповідачем та позивачем в суді. 
2.4. Майно товариства становлять основні фонди та обігові кошти, а також інші цінності, вартість яких, 
відображена в самостійному балансі товариства і формується з джерел, не заборонених діючим 
законодавством. Товариству можуть належати будинки, споруди, земельні ділянки, транспортні засоби, 
устаткування, обладнання, інші матеріальні цінності, наукові, конструкторські, технологічні розробки, 
інформація, цінні папери, права користування природними ресурсами, будинками, спорудами, земельними 
ділянками, обладнанням, а також інші майнові права, як то право на інтелектуальну власність, грошові 
кошти, в тому числі в іноземній валюті. 



2.5. Майно товариства відповідно до цього статуту та укладених ним угод належить йому на праві власності. 
Товариство має право вчиняти щодо свого майна будь-які дії, що не суперечать законодавству України. 
Товариство може використовувати майно для здійснення господарської та іншої, не забороненої законом 
діяльності, зокрема, продавати, передавати його безоплатно або за плату у володіння і користування іншим 
особам, обмінювати, здавати в оренду, надавати безоплатно в тимчасове користування або позику належні 
йому будинку, споруди, устаткування, транспортні засоби, інвентар, сировину та інші матеріальні цінності, 
списувати їх з балансу, а також використовувати та відчужувати майно іншим шляхом, якщо це не 
суперечить закону та статуту. 
2.6. Товариство володіє, користується та розпоряджається належним йому майном на власний розсуд. 
Майнові права товариства підлягають захисту відповідно до закону. Товариство є власником: 

 майна (коштів), переданого йому акціонерами у власність, як вклад до статутного капіталу; 
 одержаних доходів, в тому числі від цінних паперів; 
 продукції, виробленої товариством у результаті господарської діяльності; 
 нематеріальних цінностей, майнових та немайнових прав, що створені або набуті товариством; 
 майна придбаного в інших суб’єктів господарювання та фізичних осіб; 
 кредитів банків та інших кредиторів; 
 надходжень від роздержавлення і приватизації власності; 
 капітальних бюджетних вкладень, дотацій тощо; 
 безоплатних, благодійних внесків вітчизняних та іноземних юридичних і фізичних осіб; 
 іншого майна, набутого на підставах, не заборонених законом. 

2.7. Майно та активи товариства, а також майно, що передано товариству в користування, не підлягають 
націоналізації, конфіскації чи іншому безоплатному вилученню. На майно товариства може бути звернуто 
стягнення, виключно, тільки в порядку і випадках, передбачених діючим законодавством. Ризик випадкової 
загибелі або пошкодження майна, що є власністю товариства або передане йому в користування, несе 
товариство, якщо інше не передбачене цим статутом, відповідними угодами про передачу майна або діючим 
законодавством. 
2.8. Для здійснення своїх статутних функцій товариство має право: 

 самостійно розпоряджатися своїм майном та прибутком, що залишився після сплати податків та 
інших обов’язкових платежів, створювати особисту виробничу та дослідно-експериментальну бази; 

 самостійно визначати свої джерела фінансування та вирішувати питання розподілу коштів та їх 
використання, в тому числі визначати свою інвестиційну, комерційну, фінансову, кредитну 
політику, планувати та здійснювати всі види діяльності, не забороненої законом; 

 вчиняти на території України та інших держав будь-які правочини та інші юридичні акти, в тому 
числі зовнішньоторговельні та вексельні, з українськими і зарубіжними об'єднаннями, 
підприємствами, установами, організаціями та приватними особами, в тому числі купівлі-продажу, 
міни, оренди, підряду, позики, перевезень, страхування, доручення, послуг, комісії, збереження, 
спільної діяльності та інші, а також приймати участь в торгах, аукціонах, виставках та 
організовувати їх, надавати гарантії тощо; 

 укладати господарські договори з державними, корпоративними, приватними, кооперативними, 
іншими організаціями та окремими громадянами щодо виготовлення продукції (виконання робіт, 
надання послуг) та її реалізації, самостійно здійснювати відбір, встановлювати черговість та строки 
виконання замовлень, що надходять, керуючись при цьому виключно госпрозрахунковими 
інтересами; 

 здійснювати спільну, науково-технічну, виробничу, комерційну діяльність з юридичними та 
фізичними особами на території України та за її межами, набувати майнові та особисті немайнові 
права та обов’язки; 

 продавати, обмінювати, здавати в оренду та (або) лізинг, надавати в заставу та (або) іпотеку, 
дарувати, передавати безоплатно в інший спосіб юридичним та фізичним особам майно, що є 
власністю товариства, використовувати та відчужувати таке майно іншим шляхом, що не 
суперечить діючому законодавству; 

 купувати, одержувати внаслідок уступки, міни, дарування, брати в оренду та (або) лізинг, 
одержувати в заставу та (або) іпотеку або набувати в інший не заборонений законом та цим 
статутом спосіб майно, в тому числі, майнові та немайнові права, у юридичних та фізичних осіб, а 
також придбавати, створювати, отримувати у користування об’єкти авторського права та (або) 
майнові права на них, тиражувати їх і передавати в оплатне чи безоплатне користування іншим 
особам в порядку, передбаченому законом; 

 випускати акції, облігації та інші цінні папери. Умови випуску та порядок розміщення акцій та 
облігацій визначаються у рішенні про їх випуск відповідно до вимог закону; 

 набувати прав власності на паї, акції, облігації та інші цінні папери, в тому числі придбавати 
(викуповувати) на ринку цінних паперів емітовані товариством акції для їх подальшої реалізації 
іншим особам або анулювання в установленому порядку, а також набувати паї, частки у статутному 
капіталі, корпоративні права інших юридичних осіб; 

 одержувати кредити, як в національній, так і в іноземній валюті, згідно із законом, розміщувати 
кошти на депозитні рахунки, страхувати майно; 



 укладати угоди (договори, контракти), вільно обирати їх предмет та всі умови, вчиняти інші 
правочини, якщо це не суперечить закону та цьому статуту; 

 передавати юридичним та фізичним особами, в тому числі безкоштовно, продавати, обмінювати, 
заставляти, здавати в оренду, надавати у тимчасове користування споруди, обладнання, 
транспортні засоби та інші матеріальні цінності; 

 самостійно або на договірній основі встановлювати порядок i умови отримання та передачі майна, а 
також ціни (ставки, тарифи, розцінки) на свої товари, роботи та послуги; 

 самостійно визначати форми та систему оплати праці, її організацію та нормування, правила 
внутрішнього розпорядку; 

 вести самостійну зовнішньоекономічну діяльність; 
 видавати довіреності, вчиняти інші подібні правочини, набувати майнові та особисті немайнові 

права, бути позивачем та (або) відповідачем в судах, в тому числі в судах іноземних держав, 
міжнародних судах; 

 захищати свої інтереси в органах державної влади України, установах та організаціях інших країн; 
 проводити торгівлю та розрахунки як готівкою, так i у безготівковому порядку без обмеження сум, 

за цінами, що встановлені відповідно до укладених угод та контрактів, на основі діючого 
законодавства; 

 укладати угоди (договори, контракти) купівлі-продажу рухомого і нерухомого майна, підряду, 
страхування майна, перевезень, поставки товару, надання послуг, зберігання, комiсiї тощо; 

 вивчати кон’юнктуру ринку товарів та послуг; 
 самостійно реалізовувати свою продукцію (товари, послуги) на території України та за її межами в 

порядку, передбаченому законом; 
 використовувати в господарському обігу векселі та iншi цiннi папери; 
 організовувати підготовку та підвищення квалiфiкацiї кадрів по всім напрямкам своєї діяльності; 
 направляти, в тому числі і за кордон, у відрядження для стажування і на перепідготовку фахівців 

для навчання і ознайомлення з досвідом організації діяльності підприємств, об’єднань 
господарюючих суб’єктів, бірж, банків, брати участь в переговорах, встановлювати ділові 
контакти; 

 проводити міжнародну дослідницьку та наукову роботу; 
 організовувати спеціалізовані багатогалузеві виставки, ярмарки, торги, конференції, семінари тощо; 
 на підставі відповідних угод та (або) довіреностей здійснювати представництво інтересів 

юридичних та фізичних осіб, як українських так і іноземних, в тому числі укладати від імені 
іноземних довірителів угоди (договори, контракти) на території України та інших країн; 

 залучати для виконання робіт та (або) надання послуг фахівців, в тому числі й іноземних, на 
підставі трудових договорів (контрактів, угод), договорів підряду, доручення, цивільно-правових 
угод з оплатою праці за домовленістю сторін; 

 здійснювати спільну діяльність з іншими суб’єктами господарювання; 
 надавати безпроцентні позики та позички акціонерам і працівникам в порядку, визначеному 

законом; 
 приймати участь в неприбуткових організаціях, в тому числі благодійних, а також надавати 

допомогу (фінансову та іншу) фізичним, юридичним особам, органам державної влади тощо; 
 приймати на роботу працівників на умовах трудових договорів (контрактів), договорів підряду і 

доручення, цивільно-правових угод, самостійно встановлювати для своїх працівників додаткові 
відпустки та інші пільги, не заборонені діючим законодавством; 

 самостійно розробляти та затверджувати локальні (внутрішні) нормативні акти товариства 
(положення, регламенти, правила, процедури, кодекси, інструкції, акти, рішення, розпорядження 
тощо); 

 самостійно визначати організаційну структуру, затверджувати штатний розпис структурних і 
відокремлених підрозділів; 

 виступати засновником, співзасновником та учасником інших підприємств та (або) господарських 
об’єднань (асоцiацiя, корпорація, консорціум, концерн), створювати різні види спільних 
підприємств, господарських товариств, а також приймати участь в їх дiяльностi на території 
України та за її межами; 

 набувати та реалізовувати інші права не заборонені діючим законодавством. 
2.9. Товариство має право створювати на території України та за її межами свої відокремлені підрозділи 

(філії, представництва, відділення тощо) та дочірні підприємства. Створені товариством відокремлені 
підрозділи та дочірні підприємства можуть наділятися основними засобами та оборотними коштами за 
рахунок товариства. 
2.10. Відокремлені підрозділи не є юридичними особами і діють у відповідності з положеннями про них. 
Дочірні підприємства є юридичними особами з дня їх державної реєстрації та діють відповідно до статутів. 
Положення про філії, представництва, відділення та інші відокремлені підрозділи, а також статути дочірніх 
підприємств затверджуються загальними зборами акціонерів товариства. 
2.11. Керівництво діяльністю відокремлених підрозділів та дочірніх підприємств здійснюється особами, що 
призначаються Директором товариства за погодженням із Наглядовою радою товариства. Керівники 



відокремлених підрозділів товариства діють на підставі довіреностей виданих директором товариства. 
Директор товариства наділений правом щодо управління (прийняття рішень) дочірнім підприємством. 
2.12. Товариство має право на охорону комерційної таємниці, інформації з обмеженим доступом та іншої 
конфіденційної інформації про свою діяльність. Обсяг інформації, що складає комерційну таємницю чи 
інформацію з обмеженим доступом та (або) носить конфіденційний характер і не підлягає розголошенню, в 
тому числі порядок допуску (доступу) до такої інформації сторонніх осіб, а також інші процедурні 
(процесуальні) питання охорони, зберігання і розповсюдження комерційної таємниці, встановлюються 
директором товариства відповідно до вимог закону, цього статуту. 
2.13 Товариство має право на недоторканність його ділової репутації, на таємницю кореспонденції, на 
інформацію та інші особисті немайнові права, які можуть належати товариству. Особисті немайнові права 
товариства захищаються відповідно до закону. 
2.14. Товариство самостійно відповідає за своїми зобов’язаннями. 
2.15. Товариство не відповідає за зобов'язаннями своїх акціонерів. До товариства та його органів не можуть 
застосовуватися будь-які санкції, що обмежують їх права, в разі вчинення акціонерами товариства 
протиправних дій. 
2.16. Дочірні підприємства товариства, які є юридичними особами, не відповідають за зобов’язаннями 
товариства, а товариство не відповідає за зобов'язаннями дочірніх підприємств, якщо інше не передбачено 
законом. 
2.17. Товариство не несе відповідальності за зобов’язаннями держави, а держава не несе відповідальності за 
зобов’язаннями товариства. 
2.18.  Акціонери не відповідають за зобов’язаннями  Товариства і несуть ризик збитків, пов’язаних з 
діяльністю Товариства, тільки в межах належних їм акцій. Акціонери, які не повністю оплатили акції, 
відповідають за зобов’язаннями Товариства також у межах неоплаченої частини вартості належних їм акцій, 
в тому числі,  у випадках ліквідації Товариства та накладання стягнення на його майно. До акціонерів не 
можуть застосовуватися будь-які санкції, що обмежують їх права, у разі вчинення протиправних дій 
Товариством або іншими акціонерами, крім випадків, прямо передбачених законом.  
2.19. Товариство не може виступати гарантом чи поручителем, крім випадків надання гарантій чи 
поручительств стосовно власних господарських операцій.  
2.20. Товариство зобов’язане: 

 дотримуватись вимог чинного законодавства України; 
 розробляти та здійснювати заходи, спрямовані на забезпечення ефективної господарської 

діяльності Товариства. 
 

Стаття 3 
МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА 

3.1. Метою діяльності Товариства є сприяння розвитку економіки України, формування ринкових відносин, 
здійснення господарської (підприємницької) та інших видів діяльності, не заборонених чинним 
законодавством України, з метою одержання прибутку для реалізації соціальних та економічних інтересів 
акціонерів Товариства.  
3.2. Предметом діяльності Товариства є: 

 сільське господарство та змішане сільське господарство; 
 вирощування та реалізація зернових та технічних культур; 
 вирощування та реалізація олійних, бобових та соєвих культур; 
 вирощування та реалізація буряків, картоплі, овочевих, баштанних та плодово-ягідних культур; 
 вирощування та реалізація насінних, кормових, технічних культур, решти культур; 
 виробництво аграрних і садово-городніх культур, оптова торгівля виробленою продукцією; 
 овочівництво, вирощування фруктів, ягід, горіхів; 
 виробництво, переробка і реалізація аграрної продукції; 
 оптова, роздрібна торгівля насінням сільськогосподарських культур; 
 збір, переробка, складування (зберігання) та реалізація сільськогосподарської продукції; 
 вирощування та реалізація племінних, м’ясних та молочних порід худоби; 
 розведення і реалізація племінних порід свиней та великої рогатої худоби; 
 розведення овець, кіз, коней, розведення птиці, розведення інших тварин; 
 м’ясне та молочне тваринництво, виробництво та реалізація тваринницької продукції; 
 виробництво, реалізація м’ясних і молочних продуктів, субпродуктів і напівфабрикатів; 
 виробництво та реалізація продуктів харчування з м’яса і молока; 
 оптова та роздрібна торгівля м’ясом та молоком, іншою продукцією тваринництва; 
 надання послуг у тваринництві, надання послуг у рослинництві; 
 інші види діяльності у сфері тваринництва та сільського господарства; 
 ветеринарне лікування; 
 ведення риборозплідників і рибних ферм, надання послуг, пов’язаних з рибним господарством; 
 переробка та реалізація лісової продукції, надання послуг, пов’язаних з лісовим господарством; 
 виробництво та реалізація готових кормів, комбікормів, добавок до кормів для тварин; 
 виробництво та реалізація продуктів харчування, включаючи соки, консерви тощо; 



 виробництво та реалізація борошна та круп, продуктів, субпродуктів і напівфабрикатів; 
 агротехнічні заходи (роботи); 
 обслуговування сільського господарства; 
 господарське управління сільським господарством; 
 надання прямих і посередницьких послуг щодо виробництва та купівлі-продажу тваринницької, 

аграрної та іншої сільськогосподарської продукції; 
 продаж та послуги в реалізації сільськогосподарської техніки, запчастин до неї та металобрухту; 
 здавання під найм сільськогосподарського устаткування та машин; 
 ремонт тракторів і сільськогосподарських машин, устаткування; 
 торгівля транспортними засобами та їх ремонт; 
 оптова торгівля та посередництво в торгівлі; 
 будівництво об’єктів для сільського господарства; 
 факторингові операції; 
 оренда землі, в тому числі земель сільськогосподарського призначення з метою здійснення 

сільськогосподарського виробництва, вирощування насіння сільськогосподарських культур; 
 оренда майна, в тому числі на умовах лізингу усіх форм; 
 харчова промисловість;  
 роботи з благоустрою територій; 
 надання фінансових послуг, послуг фінансового лізингу, надання порук та позик фінансовими 

активами, здійснення інших операції, віднесених до того чи іншого виду фінансових послуг, в 
порядку, передбаченому діючим законодавством; 

 створення спільних виробництв, надання послуг по створенню спеціалізованих механізованих загонів 
по обробці посівних площ та збиранню врожаю; 

 організація мережі переробних підприємств сільськогосподарської продукції, виробництво, 
закупівля, виготовлення, переробка і реалізація товарів народного споживання, виробів народних 
промислів, продукції виробничо-технічного призначення і комплектуючих деталей, програмних 
засобів і обчислювальної техніки, будівельних матеріалів, автотранспорту, продуктів харчування; 

 виробництво та реалізація хімічних добрив і сировини, необхідної для їх виробництва; 
 використання радіочастот; 
 оптова та роздрібна торгівля нафтопродуктами, паливно-мастильними матеріалами створення та 

експлуатація АЗС; 
 закупівля, поставки і реалізація сировини, металів та виробів з них, газу, нафти й інших енергоносіїв 

та продуктів їх переробки; 
 оптова та роздрібна торгівля продовольчими, непродовольчими товарами; 
 торгівельна діяльність, в тому числі оптова, дрібнооптова, роздрібна, торгівельно-закупівельна та 

торгово-посередницька діяльність; 
 організація та проведення аукціонів, виставок, семінарів, симпозіумів, конференцій, фестивалів; 
 операції з нерухомістю і землею; 
 посередницькі послуги під час купівлі-продажу, здавання в оренду нерухомості та земель; 
 фінансово-аналітична діяльність; 
 управління пакетами цінних паперів; 
 послуги, пов’язаних з охороною колективної та приватної власності, охороною житла, офісів, інших 

будівель і приміщень, складів і вантажів при перевезеннях, охорона громадян; 
 спільна підприємницька діяльність з усіма суб’єктами господарювання, включаючи створення 

спільних підприємств різних видів і форм, спільні господарські операції та спільне володіння 
майном; 

 патентно-ліцензійна робота, продаж патентів та ліцензій на внутрішньому і зарубіжному  
 ринках, здійснення діяльності як на території України так і за кордоном, пов’язаної з  
 впровадженням винаходів ноу-хау та інших об’єктів інтелектуальної власності; 
 послуги іноземним та українським суб’єктам господарської діяльності, в тому числі: виробничі, 

посередницькі, дилерські, дистриб’юторські, складські, транспортно-експедиційні, фрахтові,  
 консультаційні, інформаційні, маркетингові, експертні, інформаційні, брокерські, митні, агентські, 

здійснення угод по експорту-імпорту товарів (робіт, послуг) тощо; 
 представництво іноземних фірм в Україні на підставі укладених угод про посередництво тощо; 
 надання послуг в сфері побуту, відпочинку, бізнесу, культури, освіти, туризму та спорту; 
 оброблення відходів; 
 купівля-продаж, найм, оренда, обмін житлових, нежитлових та виробничих приміщень, обладнання, 

земельних ділянок у фізичних та юридичних осіб, фізичним та юридичним особам; 
 товарообмінні (бартерні) операції та інша діяльність у формах зустрічної торгівлі; 
 благодійна та спонсорська діяльність; 
 маркетингові дослідження та прогнози, вивчення кон’юнктури світових та внутрішніх ринків; 
 комісійна, аукціонна, біржова та інші види торгівлі в межах діючого законодавства; 
 організація виставок, виставок-продаж, аукціонів i лотерей відповідно до статутної діяльності; 



 реалізація науково-технічної продукції, ноу-хау, інжинірингових, лізингових та інших операцій; 
 фінансове посередництво, крім того, що виконується фінансовими установами; 
 допоміжна діяльність в сфері фінансів та страхування;  
 операції з нерухомістю, здавання в найом (оренду) без обслуговуючого персоналу;  
 виконання робіт, що не відносяться до основної діяльності товариства, але є такі, що вирішують 

соціальні питання трудового колективу; 
 фінансова, інвестиційна, виробнича, лізингова, комісійна та консигнаційна діяльність 
 науково-виробнича, консультаційна, маркетингова, видавнича та рекламна діяльність; 
 представницька, біржова, брокерська, маклерська, дилерська та дистриб’юторська діяльність; 
 посередницька, аудиторська та агентська діяльність; 
 інші комерційні послуги. 
 інші види робіт (послуг), які зазначені в отриманих Товариством державних ліцензіях та 

реєстраційних свідоцтвах; 
 інші види діяльності, що не суперечать чинному законодавству України. 

Види діяльності, для яких законодавством України передбачено одержання ліцензій, або 
спеціального дозволу, здійснюється тільки при їх наявності. 

Товариство має право самостійно здійснювати зовнішньоекономічну діяльність у будь-якій сфері, 
пов’язаній з предметом його діяльності. При здійсненні зовнішньоекономічної діяльності Товариство 
користується повним обсягом прав суб’єкта зовнішньоекономічної діяльності відповідно до чинного 
законодавства України. 
3.3. Товариство має право без обмежень приймати рішення щодо  напрямків своєї дiяльностi. 
3.4. У випадках, передбачених чинним законодавством України, Товариство отримує відповідні ліцензії на 
здійснення окремих видів діяльності.  
3.5. Захист державної та комерційної таємниці здійснюється відповідно до вимог чинного законодавства 
України, внутрішніх документів Товариства та спеціальних нормативних документів з цих питань. 
 

Стаття 4 
СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ   

4.1. Статутний капітал Товариства становить 2 262 730 гривень (два мільйони двісті шістдесят дві тисячі 
сімсот тридцять гривень) і визначається, як сума номінальної вартості всіх розміщених акцій Товариства. 
4.2. Статутний капітал поділений на 9 050 920 (дев’ять мільйонів п’ятдесят тисяч дев’ятсот двадцять) простих 
іменних акцій номінальною вартістю 0,25 гривень (нуль гривень двадцять п’ять копійок) кожна. 
4.3. Акції Товариства можуть мати лише бездокументарну форму існування. 
4.4. Акціонери Товариства несуть відповідальність щодо виконання усіх зобов’язань, що випливають з умов 
розміщення акцій.  

Товариство несе відповідальність за невиконання встановлених законодавством України зобов’язань з 
викупу акцій шляхом сплати акціонеру пені у розмірі подвійної облікової ставки Національного банку 
України від номінальної вартості акцій, що підлягають викупу, за кожен день прострочки, але не більше 
десяти відсотків від загальної номінальної вартості акцій, що підлягають викупу. 
4.5. За результатами кожного фінансового року, якщо вартість чистих активів Товариства виявиться меншою 
від статутного капіталу, Товариство зобов'язане оголосити про зменшення свого статутного капіталу та 
зареєструвати відповідні зміни до статуту у встановленому порядку. 

Якщо вартість чистих активів Товариства стає меншою від мінімального розміру статутного капіталу, 
встановленого законодавством України, Товариство приймає рішення про ліквідацію. 

Аналіз співвідношення вартості чистих активів Товариства та статутного капіталу здійснюється 
Незалежним аудитором, який включає цю інформацію до свого висновку щодо річної звітності Товариства. 
4.6. Товариство має право збільшувати або зменшувати розмір статутного капіталу за рішенням Загальних 
зборів акціонерів Товариства. 
4.7. Розмір Статутного капіталу може бути зменшено в порядку, встановленому Державною комісією з 
цінних паперів та фондового ринку шляхом: 

 зменшення номінальної вартості акцій; 
 анулювання раніше викуплених Товариством акцій та зменшення їх загальної кількості.  

4.8. Зменшення статутного капіталу Товариства допускається після повідомлення про це всіх його кредиторів 
в порядку, встановленому чинним законодавством України. 
4.9. Зменшення статутного капіталу Товариства з метою приведення розміру статутного капіталу у 
відповідність до розміру чистих активів у випадках, передбачених чинним законодавством України, 
здійснюється виключно шляхом зменшення номінальної вартості акцій.  
4.10. Товариство відшкодовує акціонеру Товариства збитки, пов’язані із змінами статутного капіталу 
Товариства, у випадку наявності таких збитків. Спори щодо відшкодування цих збитків вирішуються в 
судовому порядку. 
4.11. Зменшення Товариством статутного капіталу нижче встановленого законом розміру має наслідком 
ліквідацію Товариства. 
4.12. Товариство має право збільшувати статутний капітал лише після реєстрації звітів про результати 
розміщення всіх попередніх випусків акцій. 



4.13. Розмір статутного капіталу може бути збільшено у порядку, встановленому Державною комісією з 
цінних паперів та фондового ринку шляхом: 

 підвищення номінальної вартості акцій; 
 розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості. 

4.14. Збільшення  статутного капіталу Товариства із залученням додаткових внесків здійснюється  шляхом 
публічного або приватного розміщення додаткових акцій.  
4.15. Збільшення статутного капіталу Товариства без залучення додаткових внесків  здійснюється   шляхом   
підвищення номінальної вартості акцій. 
4.17. Не допускається збільшення статутного капіталу Товариства для покриття збитків або у разі наявності 
викуплених Товариством власних акцій. 
4.18. Забороняється використовувати для формування статутного капіталу Товариства бюджетні кошти та 
кошти, одержані в кредит та під заставу, крім визначених законодавством України випадків. 
4.19. Оплата вартості акцій Товариства при збільшенні статутного капіталу може здійснюватися грошовими 
коштами (в тому числі в іноземній валюті) або за згодою між органом Товариства, визначеним Загальними 
зборами акціонерів, та інвестором – майновими правами, немайновими правами, що мають грошову вартість, 
цінними паперами (крім боргових цінних паперів, емітентом яких є набувач, та векселів), іншим майном. 
 Наслідки неоплати акцій акціонером визначаються відповідно чинного законодавства України та 
умовами розміщення акцій, які затверджуються Загальними зборами на яких приймається рішення про 
збільшення статутного капіталу Товариства, шляхом публічного або приватного розміщення додаткових 
акцій. 
4.20. Інвестор не може здійснювати оплату цінних паперів шляхом взяття на себе зобов’язань щодо 
виконання для Товариства робіт або надання послуг. 
4.21. Товариство зобов’язане у випадках, передбачених чинним законодавством України, здійснити оцінку та 
викуп акцій у акціонерів, які вимагають цього. Оцінка та викуп акцій здійснюється відповідно до чинного 
законодавства України, внутрішніх документів Товариства та рішення Загальних зборів акціонерів 
Товариства. 
4.22. Прийняття рішень щодо зміни та сам порядок змін статутного капіталу здійснюються відповідно до 
вимог норм законодавства України, діючих на момент прийняття рішень щодо таких змін. 

 
Стаття  5  

ЦІННІ ПАПЕРИ ТОВАРИСТВА 
5.1. Публічне акціонерне товариство може здійснювати публічне та приватне розміщення акцій. Прості акції 
Товариства не підлягають конвертації у привілейовані акції або інші цінні папери, що випускаються 
Товариством. 
5.2. Акція є неподільною. У випадку, якщо з встановлених законодавством України підстав кілька 
осіб стають власниками однієї акції, такі особи вважаються співвласниками відповідної акції. Усі 
акції Товариства іменні. 
5.3. Рішення про емісію акцій Товариства приймається виключно Загальними зборами акціонерів шляхом 
відкритого голосування більш як ¾ (трьома чвертями) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у 
загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. 

Рішення про розміщення інших цінних паперів, крім акцій, приймається Наглядовою радою. При 
цьому, рішення про розміщення цінних паперів на суму, що перевищує 25 відсотків вартості активів 
Товариства, приймається Загальними зборами більш як ¾ (трьома чвертями) голосів акціонерів, які 
зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. 
5.4.  Товариство здійснює розміщення або продаж кожної акції, яку воно викупило, за ціною не нижче за її 
ринкову вартість, що затверджується Наглядовою радою, крім випадків: 

 розміщення акцій під час злиття, приєднання, поділу, виділу Товариства; 
 розміщення акцій під час заснування Товариства. 

Ринкова вартість акцій визначається відповідно до закону України «Про акціонерні товариства». При 
цьому ринкова вартість розміщуваних акцій не може бути визначена нижчою від їх номінальної вартості. 
5.5. Під час розміщення цінних паперів право власності на них виникає у набувача в порядку та строки, що 
встановлені чинним законодавством про депозитарну систему України.  
5.6. Товариство не може надавати позику для придбання його цінних паперів або поруку за позиками, 
наданими третьою особою для придбання його акцій. 
5.7. Привілейовані акції Товариством не випускаються. 
5.8. Облік прав власності на цінні папери Товариства здійснюється згідно з чинним законодавством України. 
Документом, що підтверджує право власності на акції Товариства, є виписка з рахунку в цінних паперах, 
відкритого відповідним акціонером в обраного ним Зберігача. 

 
Стаття 6 

ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ АКЦІОНЕРІВ ТОВАРИСТВА 
6.1. Акціонерами Товариства є юридичні та фізичні особи, які в установленому законом порядку набули 
права власності на акції Товариства і мають право володіти такими акціями згідно з чинним законодавством 
України. 
6.2. Кожна проста акція Товариства надає акціонеру – її власнику однакову сукупність прав, включаючи 
право: 



 брати участь в управлінні Товариством, в тому числі брати участь у Загальних зборах акціонерів 
Товариства та голосувати на них через своїх представників з усіх питань, які належать до 
компетенції Загальних зборів акціонерів Товариства, висувати представника для участі в органах 
Товариства, вносити пропозиції до порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства; 

 одержувати інформацію про господарську діяльність Товариства згідно норм Закону України 
«Про акціонерні товариства»; 

 брати участь у розподілі прибутку Товариства та одержувати його частку (дивіденди) у разі їх 
оголошення і виплати в порядку і способами, передбаченими чинним законодавством України та 
цим Статутом; 

 вийти із Товариства шляхом відчуження належних йому акцій. Акціонер має право вільно 
розпоряджатися належними йому акціями Товариства, зокрема продавати чи іншим чином 
відчужувати їх на користь інших юридичних та фізичних осіб без попереднього інформування та 
(або) отримання на це дозволу інших акціонерів або Товариства; 

 на переважне право придбання додатково випущених Товариством акцій в кількості, 
пропорційній частці акціонера у статутному капіталі Товариства в порядку, встановленому 
чинним законодавством України; 

 вимагати обов’язкового викупу Товариством всіх або частини належних йому акцій у випадках 
та порядку, передбачених чинним законодавством України, цим Статутом та внутрішніми 
документами Товариства; 

 одержати, у разі ліквідації Товариства, частину його майна або вартості частини майна 
Товариства, пропорційну частці акцій акціонера у статутному капіталі Товариства; 

 реалізовувати інші права, встановлені цим Статутом та чинним законодавством України. 
6.3. Акціонери Товариства зобов’язані: 

 дотримуватися Статуту, інших внутрішніх документів Товариства, та виконувати рішення 
Загальних зборів акціонерів Товариства та інших органів управління Товариством; 

 виконувати свої зобов'язання перед Товариством,  у тому числі пов'язані з майновою участю, а 
також вносити (оплачувати акції) у розмірі, порядку та засобами, передбаченими цим Статутом 
та рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства щодо розміщення відповідного випуску 
акцій Товариства;  

 не розголошувати   комерційну   таємницю   та   конфіденційну інформацію про діяльність 
Товариства; 

 нести інші обов’язки, встановлені чинним законодавством України, цим Статутом чи договором 
між акціонерами, укладеним в порядку, визначеному чинним законодавством України. 

6.4. В Товаристві передбачене існування переважного права кожного акціонера на придбання додатково 
розміщуваних Товариством акцій пропорційно частці належних йому акцій у загальній кількості акцій 
Товариства. Порядок реалізації відповідного права визначається чинним законодавством України та 
рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства щодо розміщення додаткового випуску акцій.  
 

Стаття 7 
ПОРЯДОК  РОЗПОДIЛУ ПРИБУТКУ ТА  ПОКРИТТЯ ЗБИТКIВ ТОВАРИСТВА 

7.1. Прибуток Товариства утворюється за рахунок  надходжень від здійснення господарської дiяльностi і 
визначається, як різниця між доходами та витратами Товариства, пов’язаними з отриманням цих доходів. З 
балансового прибутку Товариства сплачуються передбачені законодавством України податки та iншi платежi 
до бюджету.  
7.2. Чистий прибуток, одержаний пiсля зазначених розрахункiв, залишається у повному розпорядженнi 
Товариства. Напрями використання чистого прибутку визначаються Загальними зборами акціонерів 
Товариства. 
7.3. За рахунок чистого прибутку, що залишається в розпорядженні Товариства: 

  створюється та поповнюється резервний капітал та інші фонди Товариства; 
  накопичується нерозподілений прибуток (покриваються збитки); 
  виплачуються дивіденди; 
  здійснюється розвиток Товариства, вдосконалення технологічно-організаційних процесів 

діяльності, підвищення якості товарів та послуг, доведення їх до міжнародних стандартів. 
7.4. Директор Товариства зобов'язаний  одночасно  з  річним  балансом, звітом про фінансово-
господарський стан Товариства за звітний період  підготувати та надати Наглядові раді пропозиції 
щодо розподілу чистого прибутку, зокрема про: 

 розмір чистого прибутку; 
 виплати частини прибутку у вигляді дивідендів власникам акцій Товариства; 
 відрахування до резервного фонду і фондів, передбачених законодавством чи створених за 

рішенням Загальних зборів; 
 інші напрямки використання прибутку. 

7.5. Наглядова рада спільно з Директором Товариства скликає Загальні збори акціонерів для 
заслуховування і затвердження річного балансу і звіту, а також прийняття рішення щодо розподілу 
прибутку Товариства. 



7.6. Напрями використання додаткових фінансових ресурсів Товариства, отриманих за рахунок накопичення 
нерозподіленого прибутку, затверджуються Загальними зборами акціонерів простою більшістю голосів 
акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах і є власниками голосуючих з цього питання 
акцій. 
7.7. Товариство створює резервний капітал у розмірі 15 (п'ятнадцяти) відсотків від розміру статутного 
капіталу Товариства. До досягнення встановленого цим Статутом розміру, резервний капітал формується 
шляхом щорічних відрахувань від чистого прибутку Товариства в розмірі 5 (п’яти) відсотків чистого 
прибутку Товариства за рік. 

Якщо розмір резервного капіталу Товариства складає менше, ніж 15 (п'ятнадцяти) відсотків від 
статутного капіталу, чистий прибуток Товариства спрямовується на поповнення резервного капіталу за 
рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства, якщо інше не визначено чинним законодавством України. 
7.8. Резервний капітал створюється для покриття збитків Товариства, для збільшення статутного капіталу, 
погашення заборгованості у разі ліквідації Товариства, для фінансування невідкладних витрат Товариства, які 
відповідно до чинного законодавства України мають здійснюватися за рахунок власних коштів Товариства 
тощо.  
7.9. Для забезпечення зобов’язань Товариства, його виробничого та соціального розвитку за рахунок 
прибутку та інших надходжень у Товаристві можуть бути створені інші фонди, перелік та порядок створення 
яких визначається чинним законодавством України та/ або Наглядовою радою Товариства. 
7.10. Виплата дивідендів здійснюється з чистого прибутку звітного року та/або нерозподіленого прибутку в 
обсязі, встановленому рішенням Загальних зборів акціонерів шляхом відкритого голосування простою 
більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих 
з цього питання акцій. 

Виплата дивідендів здійснюється у строк, встановлений рішенням Загальних зборів акціонерів, але не 
пізніше 6 (шести) місяців з дня прийняття Загальними зборами рішення про виплату дивідендів, пропорційно 
до загальної кількості належних акціонерам акцій. 
7.11. Товариство виплачує дивіденди виключно грошовими коштами. За акціями одного типу та класу 
нараховується однаковий розмір дивідендів. 
7.12. Рішення про виплату дивідендів, розмір виплат дивідендів та нормативів розподілу прибутку погоджує 
Наглядова рада за поданням Директора Товариства, та приймаються Загальними зборами акціонерів  простою 
більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих 
з цього питання акцій. 
7.13. Для кожної виплати дивідендів Наглядова рада встановлює дату складання переліку осіб, які мають 
право на отримання дивідендів, порядок та строк їх виплати. Дата складання переліку осіб, які мають право 
на отримання дивідендів, не може передувати даті прийняття рішення Загальними зборами про виплату 
дивідендів. 
 Перелік осіб, які мають право на отримання дивідендів, складається в порядку, встановленому 
законодавством про депозитарну систему України. 
7.14. Товариство протягом 10 днів після затвердження рішення про виплату дивідендів Загальними зборами 
акціонерів, повідомляє осіб, які мають право на отримання дивідендів, про дату, розмір, порядок та строк їх 
виплати шляхом розміщення інформації про дату, розмір, порядок та строк виплати дивідендів на власній  
веб-сторінці в мережі Інтернет.  

Протягом 10 днів з дня прийняття рішення про виплату дивідендів Товариство повідомляє про дату, 
розмір, порядок та строк виплати дивідендів за простими акціями на фондову біржу, у біржовому реєстрі якої 
перебуває Товариство. 

У разі відчуження акціонером належних йому акцій після дати складання переліку осіб, які мають 
право на отримання дивідендів, але раніше дати виплати дивідендів, право на отримання дивідендів 
залишається в особи, зазначеної у такому переліку. 
7.15. При прийнятті рішення про виплату дивідендів та при здійсненні виплат дивідендів Товариство повинне 
керуватися обмеженнями, встановленими Законом України «Про акціонерні товариства». 

Стаття 8 
ОРГАНИ ТОВАРИСТВА 

8.1. Органами управління Товариства є: 
       8.1.1. Загальні збори акціонерів Товариства (за текстом – Загальні збори); 
       8.1.2. Наглядова рада Товариства (за текстом – Наглядова рада); 
       8.1.3. Виконавчий орган Товариства (одноосібний) –  Директор Товариства (за текстом – Директор).  

 
Стаття 9 

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ 
9.1.  Вищим органом Товариства є  Загальні збори. 
9.2. Правомочність Загальних зборів та прийнятих ними рішень, порядок та строки їх скликання визначаються 
відповідно до чинного законодавства України та цього Статуту. Порядок проведення Загальних зборів 
встановлюється цим Статутом, Положенням про Загальні збори акціонерів та чинним законодавством 
України. 



9.3. Загальні збори мають право приймати рішення з усіх питань діяльності Товариства, у тому числі і з тих, 
що згідно з цим Статутом належать до компетенції Наглядової ради та Директора чи передані Загальними 
зборами до компетенції Наглядової ради. 
9.4. 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. 
9.5. 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. 
9.6. 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.    
9.7. Вносити зміни до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах Товариства, після 
його складення заборонено. 
9.8. Обмеження права акціонера на участь у Загальних зборах встановлюється законодавством України.             
9.9. Акціонери (їх представники), які беруть участь у Загальних зборах, реєструються в порядку,  
встановленому Положенням про Загальні збори акціонерів. 
9.10.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. 
           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. 
          Акціонер, який не зареєструвався, не має права брати участь у Загальних зборах. 
9.11.У разі скликання Загальних зборів  акціонерами у випадках, визначених чинним законодавством України 
( у разі якщо протягом строку, встановленому законодавством, Наглядова рада не прийняла рішення про 
скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів), функції реєстраційної комісії покладаються 
на таких акціонерів.  
9.12.Організація проведення Загальних зборів та повідомлення акціонерів про скликання Загальних зборів 
здійснюється в порядку, визначеному законом. При цьому порядок денний Загальних  зборів підлягає 
затвердженню Наглядовою радою, а в разі скликання позачергових Загальних зборів акціонерами у випадках, 
передбачених законодавством – акціонерами, які цього вимагають. 
9.13. 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». 

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. 
  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. 
9.14. У повідомленні про скликання Загальних зборів зазначаються відомості, передбачені чинним 
законодавством України.  
9.15. Загальні збори скликаються не рідше одного разу на рік.      

Загальні збори акціонерів проводяться не пізніше 30 квітня наступного за звітним роком. Конкретну 
дату проведення Загальних зборів визначає Наглядова рада. 
9.16. Усі інші  Загальні   збори,    крім    річних,    вважаються  позачерговими.  
        9.16.1. 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. 
 9.16.2. Якщо Наглядова рада не прийняла рішення про скликання позачергових Загальних зборів у 
встановлений Законом України «Про акціонерні товариства» строк, акціонери мають право самі скликати 
Загальні збори із додержанням порядку їх скликання, встановленого цим Статутом, Положенням про Загальні 
збори та чинним законодавством України. 
9.17. Рішення про зміни до порядку денного Загальних зборів мають бути доведені 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.  
9.18. Загальні збори не вправі приймати рішення  з питань, які не включені до порядку денного. 
9.19. Загальні збори не можуть розпочатися раніше, ніж зазначено у повідомленні про проведення Загальних 
зборів. 
9.20. 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, звіту Виконавчого органу,  

звіту Ревізійної комісії. 
До порядку денного річних Загальних зборів можуть бути віднесені й інші питання. 
9.21. Не рідше ніж раз на 3 (три) 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». 

9.22. До виключної компетенції Загальних зборів належить: 
 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. 

Рішення щодо зазначених вище питань приймаються більш як ¾ (трьома чвертями) голосів акціонерів, які 
зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій. 

 визначення основних напрямків діяльності Товариства; 
 прийняття рішення про дроблення або консолідацію акцій; 
 затвердження Положень про Загальні збори, Наглядову раду, Виконавчий орган Товариства, 

Ревізійну комісію, а також внесення змін до них; 
 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 Ревізійної комісії, прийняття рішення про дострокове припинення їх 
повноважень; 

 затвердження висновків Ревізійної комісії; 
 обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень; 
 прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Виконавчого органу, 

звіту Ревізійної комісії; 
 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. 

Рішення щодо зазначених вище питань приймаються простою більшістю голосів акціонерів, які 
зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. 

 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. 

Рішення щодо зазначеного вище питання приймається більш як 50 відсотками голосів акціонерів від їх 
загальної кількості. 
9.23. У випадку, якщо чинним законодавством України передбачено більш широке, ніж передбачене п. 9.20, 
п.9.21, п.9.22. статі 9 цього Статуту, коло повноважень, що належать до виключної компетенції Загальних 
зборів, здійснення відповідних повноважень Загальними зборами не потребує внесення змін до цього 
Статуту. Будь-які такі повноваження, що були раніше передані до компетенції органів Товариства, 
вважатимуться відкликаними з дати набуття чинності відповідним законом. 
9.24. 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.        
9.25. Загальні збори веде голова Загальних зборів (далі за текстом – голова Зборів), повноваження якого 
виконує голова Наглядової ради або інша особа, визначена за рішенням  Наглядової ради або Загальних 
зборів. Для ведення протоколу Загальні збори обирають секретаря Загальних зборів (далі за текстом – 
секретар Зборів). Всі протоколи Загальних зборів мають бути підписані головою Зборів та секретарем Зборів 
і не пізніше як через 10 (десять) днів після закінчення Загальних зборів передаються Директору для 
виконання та зберігання.  
9.26. Голосування на Загальних зборах проводиться за принципом: одна акція – один голос, за винятком 
випадків кумулятивного голосування. Акціонер (його представник) має право голосувати виключно в межах 
сплачених ним акцій, право власності щодо яких підтверджене у встановленому чинним законодавством 
України порядку. 
9.27. Порядок голосування на Загальних зборах визначається Положенням про Загальні збори акціонерів. 
9.28. Голосування з питань порядку денного Загальних зборів проводиться тільки з використанням бюлетенів 
для голосування. Бюлетень для голосування повинен містити всі необхідні реквізити згідно Закону України 
«Про акціонерні товариства». 
9.29. Рішення, прийняті Загальними зборами в межах їх компетенції, обов’язкові для виконання всіма 
акціонерами, включаючи тих, хто не брав участі у Загальних зборах акціонерів, голосував проти прийняття 
цих рішень, а також для всіх органів і посадових осіб Товариства  
9.30. Рішення Загальних зборів, прийняті з порушенням чинного законодавства України або цього Статуту, 
можуть бути оскаржені акціонером в судовому порядку. 
9.31. Рішення Загальних зборів вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки 
голосування. Підсумки голосування оголошуються на Загальних зборах, під час яких проводилося 
голосування. Після закриття Загальних зборів підсумки голосування доводяться Директором до відома 
акціонерів протягом 10 днів, шляхом розміщення протоколу про підсумки голосування на Загальних зборах 
на власній веб-сторінці Товариства в мережі Інтернет.  

 
Стаття 10 

НАГЛЯДОВА РАДА  
10.1. Наглядова рада є колегіальним органом Товариства, який здійснює захист прав акціонерів в період між 
проведенням Загальних зборів, і в межах компетенції, визначеної цим Статутом, контролює та регулює 
діяльність Директора.  
10.2. Наглядова рада підзвітна Загальним зборам, рішення яких є для неї обов’язковим і подає на 
затвердження Загальних зборів щорічний звіт про свою діяльність, загальний стан Товариства та вжиті нею 
заходи, спрямовані на досягнення мети Товариства. 
10.3. Наглядова рада здійснює свою діяльність з дотриманням норм чинного законодавства України, вимог 
цього Статуту та внутрішніх документів Товариства. 
10.4. Порядок роботи, виплати винагороди та відповідальність членів Наглядової ради визначається Законом 
України «Про акціонерні товариства», цим Статутом, а також цивільно-правовим чи трудовим договором 
(контрактом), що укладається з членом Наглядової ради. Такий договір або контракт від імені Товариства 
підписується Директором чи іншою уповноваженою Загальними зборами особою на умовах, затверджених 
рішенням Загальних зборів. У разі укладення з членом Наглядової ради цивільно-правового договору такий 
договір може бути оплатним або безоплатним. Дія договору (контракту) з членом Наглядової ради 
припиняється у разі припинення його повноважень. 



10.5. Членом Наглядової ради може бути фізична особа, яка має повну цивільну дієздатність, та/або 
юридична особа – акціонер. Члени Наглядової ради - фізичні особи, здійснюють свої повноваження 
виключно особисто. Член наглядової ради – юридична особа може мати необмежену кількість представників 
у Наглядовій раді. Порядок діяльності представника акціонера  у Наглядовій раді визначається самим 
акціонером. 
10.6. Члени Наглядової ради обираються не рідше ніж один раз на 3 роки Загальними зборами  шляхом 
кумулятивного голосування. Обраними членами Наглядової ради є ті кандидати, які набрали найбільшу 
кількість голосів серед тих, хто набрав більш як 50 відсотків голосів акціонерів,  які зареєструвались для 
участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. 

10.6.1. Члени Наглядової ради набувають повноважень і приступають до виконання посадових 
обов’язків з моменту затвердження повного складу Наглядової ради рішенням Загальних зборів. З цього 
моменту повноваження попереднього складу Наглядової ради припиняються. Окреме голосування з приводу 
припинення повноважень попереднього складу Наглядової ради і окреме рішення Загальних зборів у цьому 
випадку не вимагається, і відповідне питання може не включатись до порядку денного Загальних зборів.   

10.6.2. Обрані члени Наглядової ради виконують свої обов’язки до закінчення строку повноважень 
Наглядової ради та/або доки не набуде повноважень новообраний склад Наглядової  ради, за виключенням 
випадків дострокового припинення повноважень Наглядової ради чи окремих її членів. 
10.7 Одна й та сама особа може обиратися до складу Наглядової ради неодноразово. 
10.8. Кількісний склад Наглядової ради визначається Загальними зборами акціонерів.  
10.9. Члени Наглядової ради не можуть бути одночасно членами Виконавчого органу та Ревізійної комісії 
Товариства. Головою та членами Наглядової ради не можуть бути особи, яким згідно із законодавством 
України заборонено обіймати посади в органах управління господарських товариств. 
10.10. Без рішення загальних зборів повноваження члена Наглядової ради з одночасним припиненням 
договору припиняються: 

 за його бажанням, за умови письмового повідомлення про це Товариство за два тижні; 
 в разі неможливості виконання обов’язків члена Наглядової ради за станом здоров’я; 
 в разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, 

що виключає можливість виконання обов’язків члена Наглядової ради; 
 в разі смерті, визначення його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, 

померлим. 
10.11. Якщо кількість членів Наглядової ради становить менше половини її кількісного складу, Наглядова 
рада протягом 3 місяців зобов’язана скликати позачергові Загальні збори для обрання всього складу 
Наглядової ради.  
10.12. Чергові засідання Наглядової ради скликаються щоквартально – один раз на 3 місяця. 
10.13. Засідання є правомочним, якщо в ньому бере участь більше половини її складу. 
10.14. Позачергове засідання скликається в будь-який час на вимогу: 

 голови та членів Наглядової ради, Директора. 
10.15. Голова Наглядової ради обирається членами Наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів від 
кількісного складу Наглядової ради. Наглядова рада має право в будь-який час переобрати голову 
Наглядової ради. 

10.15.1. Голова Наглядової ради: 
 керує роботою Наглядової ради та розподіляє обов`язки між її членами; 
 скликає засідання Наглядової ради; 
 головує на засіданнях Наглядової ради; 
 організує підготовку питань до розгляду на засіданнях Наглядової ради; 
 організує ведення протоколу на засіданнях Наглядової ради; 
 забезпечує виконання рішень Загальних зборів та Наглядової ради; 
 представляє Наглядову раду у взаємовідносинах з іншими органами управління та контролю Товариства, з 

органами державної влади й управління та з третіми особами; 
 виконує інші функції, які визначені у законодавстві України, цьому Статуті та інших внутрішніх нормативних актах 

Товариства які необхідні для організації діяльності Наглядової ради. 
Інші питання, пов’язані з висуненням кандидатур та обранням голови та членів Наглядової ради, 

правами та обов’язками голови та членів Наглядової ради, не врегульовані цим Статутом, визначаються 
чинним законодавством України.  
10.16. До компетенції Наглядової ради належить вирішення питань, передбачених законодавством України та 
цим Статутом, а також переданих Загальними зборами питань для вирішення Наглядовою радою. 
10.17. Наглядова рада має такі повноваження: 
 10.17.1. здійснює контроль за фінансово - господарською діяльністю Товариства (крім питань 
здійснення перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства), а також за виконанням Директором 
рішень Загальних зборів та Наглядової ради; 
 10.17.2. розробляє плани стратегічного розвитку, плани розподілу прибутку та пропозиції з питань 
діяльності Товариства, які подає на затвердження Загальних зборів, а також затверджує відповідні бюджети 
доходів та видатків; 
 10.17.3. розглядає та затверджує звіти, які подаються Директором і встановлює періодичність таких 
звітів; 
 10.17.4. у разі нагальної необхідності приймає рішення про зміну встановленого розподілу чистого 
прибутку між фондами Товариства протягом фінансового року; 
 10.17.5. визначає загальні вимоги до організаційної структури Товариства; 



 10.17.6. розглядає та затверджує внутрішні Положення Товариства, за винятком Положень про 
Загальні збори, Наглядову раду, Виконавчий орган, Ревізійну комісію та про фонди Товариства, які 
підлягають затвердженню Загальними зборами та за винятком Положень, які затверджує Директор; 
 10.17.7.  готує або погоджує проекти рішень Загальних зборів; 
 10.17.8. рекомендує Загальним зборам розмір, умови та порядок збільшення або зменшення 
статутного капіталу Товариства; 
 10.17.9. рекомендує Загальним зборам порядок розподілу прибутку; 
 10.17.10. виступає ініціатором проведення аудиторських перевірок фінансово-господарської 
діяльності Товариства; 
 10.17.11. погоджує за поданням Директора призначення керівників філій, структурних підрозділів та 
представництв Товариства та визначає умови оплати їх праці; 
  10.17.12. визначає  загальні  засади  інформаційної  політики  Товариства.   Встановлює порядок 
надання  інформації акціонерам та особам, які не є акціонерами.  Визначає перелік відомостей, що 
є конфіденційними, а також встановлює порядок доступу до конфіденційної інформації. Здійснює 
контроль за розкриттям інформації та реалізацією інформаційної політики Товариства; 
 10.17.13. створює робочі групи, залучає експертів та консультантів для підготовки, аналізу та 
вирішення окремих питань, що стосуються діяльності Товариства, у рамках бюджету затвердженого 
Загальними зборами; 
 10.17.14. розглядає та подає на затвердження Загальним зборам проект рішення про анулювання 
цінних паперів, випущених Товариством; 
 10.17.15. розглядає випадки порушення прав акціонерів Товариства, вживає заходів щодо усунення 
цих порушень; 
 10.17.16. затверджує форму і текст бюлетенів для голосування на Загальних зборах; 
 10.17.17. надає доручення на проведення позапланових цільових перевірок; 
 10.17.18. розглядає питання щодо задоволення чи відхилення пропозицій акціонерів щодо проведення 
позачергової аудиторської перевірки; 
            10.17.19. створює фонди в Товаристві (у разі потреби); 
            10.17.20. приймає рішення про притягнення посадових осіб Товариства до                            
відповідальності, в тому числі за завдані Товариству збитки та/або звернення до компетентних органів щодо 
притягнення посадових осіб Товариства до відповідальності; 

10.17.21. приймає рішення про обрання нового Зберігача, для укладання з ним договору про 
відкриття рахунків у цінних паперах власникам дематеріалізованого випуску акцій; 

10.17.22. приймає рішення про вчинення Товариством правочинів, що стосуються отримання        
та/або надання субсидій, позик, кредитів, гарантій, поруки, а також правочинів, наслідком яких є обтяження 
майна Товариства, і правочинів щодо передачі майна Товариства в оренду чи лізинг. 
10.18. Наглядова рада може делегувати свої повноваження (крім тих, що належать до її виключної 
компетенції) Директору, якщо інше прямо не встановлено чинним законодавством України або цим 
Статутом. 
10.19. Наглядова рада має право отримувати будь-яку інформацію про діяльність Товариства. Голова 
Наглядової ради може викликати на засідання ради Директора, керівників структурних підрозділів 
Товариства для заслуховування та надання пояснень. 
10.20. До виключної компетенції Наглядової ради належить: 

  10.20.1. затвердження в межах своєї компетенції Положень, якими регулюються питання, пов’язані з  
діяльністю Товариства; 
            10.20.2. підготовка порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та 
про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових загальних зборів; 
            10.20.3. прийняття рішення про проведення чергових та позачергових Загальних зборів відповідно до 
цього Статуту та у випадках, встановлених Законом України «Про акціонерні товариства»; 
            10.20.4. прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій; 
            10.20.5. прийняття  рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій, на суму, 
що не перевищує вартості 25 відсотків чистих активів Товариства; 
            10.20.6. прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів; 
            10.20.7. обрання та припинення повноважень Директора; 
            10.20.8. прийняття рішення про відсторонення Директора від здійснення повноважень та обрання 
особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Директора; 
            10.20.9. затвердження умов трудового договору, який укладатиметься з Директором, встановлення 
розміру його винагороди; 
           10.20.10. обрання Реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених чинним законодавством 
України; 
           10.20.11. обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, 
встановлення розміру оплати його послуг; 
          10.20.12. 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»; 



          10.20.13. визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути  повідомлені про проведення 
Загальних зборів та мають право на участь у Загальних зборах відповідно до вимог Закону України «Про 
акціонерні товариства»; 
         10.20.14. вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших 
об’єднаннях, про заснування інших юридичних осіб, призначення іншої, ніж Директор особи, що 
уповноважена представляти Товариство в органах юридичної особи, учасником (акціонером тощо) якої є 
Товариство; 
         10.20.15. вирішення питань, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства», у разі злиття, 
приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства; 
         10.20.16. визначення критеріїв значних правочинів Товариства в межах, встановлених законом;  
прийняття рішення про вчинення значних правочинів Товариством якщо ринкова вартість майна або послуг, 
що є предметом значного правочину, складає від 10 до 25 відсотків балансової вартості активів за даними 
останньої фінансової звітності Товариства; 
         10.20.17. подання для прийняття Загальними зборами рішення про вчинення значних правочинів 
Товариством якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом значного правочину, перевищує  
25 відсотків балансової вартості активів за даними останньої фінансової звітності Товариства; 
        10.20.18. визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на 
себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій; 
        10.20.19. прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, 
що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; 
        10.20.20. прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарія цінних паперів, що обслуговує випуск 
цінних паперів Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру 
оплати його послуг; 
        10.20.21. надсилання пропозиції акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою (особами, 
що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій, відповідно до Закону України «Про акціонерні 
товариства». 
        10.20.22. при необхідності, затвердження кандидатури корпоративного секретаря, з рекомендацією 
розміру винагороди при оформленні трудового договору з  ним; 
         10.20.23. затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених Законом України «Про 
акціонерні товариства»; 
        10.20.24. вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради  згідно із 
цим Статутом та чинним законодавством України. 
10.21. Будь-які вимоги та інші звернення до Наглядової ради, що стосується реалізації нею своєї компетенції, 
мають бути викладені в письмовій формі і засвідчені належним чином. 
10.22. Питання, що належать до виключної компетенції Наглядової ради, не можуть вирішуватися іншими 
органами Товариства, крім Загальних зборів. 
10.23. Наглядова рада не має права втручатися у поточну діяльність Директора. 
10.24. Інші питання діяльності Наглядової ради, не врегульовані цим Статутом, визначаються чинним 
законодавством України.  

Стаття 11  
ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН ТОВАРИСТВА 

11.1. Виконавчим органом Товариства, що здійснює керівництво його поточною діяльністю є Директор. 
11.2. Виконавчий орган Товариства – одноосібний. 
11.3. У своїй діяльності Директор підзвітний та підконтрольний Загальним зборам та Наглядовій раді. 
Директор подає на затвердження Загальним зборам щорічний звіт про свою діяльність. Директор діє від імені 
Товариства в межах, встановлених цим Статутом і чинним законодавством України. 
11.4. Директор одноособово самостійно на свій розсуд,  керуючись цим Статутом, внутрішніми документами 
Товариства та чинним законодавством України вирішує всі питання поточної діяльності Товариства, 
(включно з тими, вирішення яких було делеговане Директору за рішенням інших органів Товариства) крім 
тих, що віднесені до компетенції Загальних зборів і Наглядової ради, шляхом видання наказів та 
розпоряджень, доручень та вказівок. Будь-які вимоги та інші звернення до Директора, що стосуються 
реалізації ним своєї  компетенції, мають бути викладені в письмовій формі і засвідчені належним чином. 
11.5. Директором Товариства може бути будь-яка фізична особа, яка має повну цивільну дієздатність і не є 
членом Наглядової ради. 
11.6. Директор обирається (призначається) Наглядовою радою на визначений нею термін,  простою 
більшістю голосів від кількісного складу Наглядової ради. У разі, якщо жоден з запропонованих кандидатів 
не набрав більшість голосів, обраним на посаду Директора вважається кандидат, запропонований  Головою 
Наглядової ради. 

Директор набуває повноважень і приступає до виконання посадових обов’язків з моменту обрання 
Наглядовою радою. З цього моменту повноваження попереднього Директора припиняються. Окреме 
голосування з приводу припинення повноважень попереднього Директора і окреме рішення Наглядової ради 
у цьому випадку не вимагається. Незалежно від спливу строку на який було обрано Директора Товариства, 
Директор виконує свої обов’язки до моменту його відкликання Наглядовою радою та/або доки не набуде 
повноважень новообраний Директор, за виключенням випадків дострокового припинення повноважень. 

Інші питання, пов’язані з висуненням кандидатур та обранням Директора, правами та обов’язками 
Директора, не врегульовані цим Статутом, визначаються чинним законодавством України.  



 11.7. Повноваження Директора Товариства припиняються достроково у разі: 
11.7.1. подання до Наглядової ради Директором заяви про складання повноважень; 
11.7.2. його смерті, визнання його судом недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, в 

разі набрання чинності рішенням чи вироком суду, яким його засуджено до покарання, що виключає 
можливість виконання обов’язків Директора; 

11.7.3. визнання Загальними зборами або Наглядовою радою роботи Директора незадовільною; 
11.7.4. відкликання його за рішенням Загальних зборів; 

 11.7.5. настання інших обставин, передбачених контрактом, укладеним між Товариством та 
Директором. 
11.8. Директор у межах своєї компетенції згідно з чинним законодавством та цим Статутом: 

11.8.1. розпоряджається коштами та майном Товариства у межах, що віднесені цим Статутом, 
рішеннями Загальних зборів та Наглядової ради до його компетенції; 

11.8.2. розробляє поточні фінансово-господарські плани і оперативні завдання Товариства та 
забезпечує їх реалізацію; розробляє плани розподілу прибутку Товариства, які погоджуються Наглядовою 
радою та затверджуються Загальними зборами; 

11.8.3. приймає рішення про вчинення правочинів (укладення договорів), що вчинюються 
(укладаються) Товариством, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить до 10 
відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства; 

11.8.4. визначає від імені Товариства умови колективного договору, укладення і виконання 
колективного договору; 

11.8.5. розглядає звернення, що надходять на ім’я Товариства та приймає рішення за ними; 
11.8.6. забезпечує виконання планів розвитку Товариства та інших рішень, прийнятих Загальними 

зборами та Наглядовою радою; 
11.8.7. подає Наглядовій раді вимоги про необхідність скликання позачергових Загальних зборів; 
11.8.8. розпоряджається коштами фондів Товариства у межах своїх повноважень і відповідно до 

рішень Загальних зборів та в цілях, визначених відповідними рішеннями та/або внутрішніми Положеннями 
про фонди Товариства у разі їх затвердження; 

11.8.9. подає Голові Наглядової ради вимоги щодо скликання позачергових засідань Наглядової ради; 
11.8.10. організує ведення бухгалтерського обліку та звітності Товариства; 
11.8.11. складає та подає звіти Наглядовій раді та/або подає їх на розгляд Загальних зборів; 
11.8.12. затверджує внутрішні документи Товариства щодо здійснення Товариством господарської 

діяльності, окрім тих, затвердження яких відноситься до виключної компетенції Загальних зборів та 
Наглядової ради; 

11.8.13. розробляє штатний розклад та затверджує правила внутрішнього трудового розпорядку, 
посадові інструкції працівників Товариства, здійснює інші необхідні дії, пов’язані із забезпеченням 
функціонування Товариства як юридичної особи та суб’єкта господарювання; 

11.8.14. призначає на посаду та звільняє за погодження із Наглядовою радою керівників філій, 
представництв та структурних підрозділів Товариства; 

11.8.15. встановлює умови оплати праці та матеріального стимулювання працівників Товариства; 
11.8.16. встановлює умови оплати праці за погодження із Наглядовою радою та матеріального 

стимулювання керівників філій, представництв та структурних підрозділів Товариства; 
11.8.17. забезпечує проведення аудиторських перевірок діяльності Товариства у випадках, визначених 

Законом та цим Статутом ; 
11.8.18. встановлює за погодженням з Наглядовою радою змісту та обсягу конфіденційної інформації 

та комерційної таємниці Товариства та забезпечення їх захисту; 
11.8.19. з урахуванням вимог, встановлених чинним законодавством та цим Статутом, надає 

зацікавленим особам (у тому числі – незалежному аудитору) інформації та документів, що стосуються 
Товариства; 

11.8.20. подає до Наглядової ради пропозицій щодо участі Товариства в інших юридичних особах; 
11.8.21. затверджує символіку Товариства, знаків для товарів та послуг та інших реквізитів і ознаки 

Товариства, які потребують затвердження; 
11.8.22. приймає рішення про використання власних коштів (чистого прибутку) Товариства у 

випадках, коли згідно з законодавством відповідні платежі є обов'язковими і невідкладними, а рішеннями 
інших органів управління товариства не було визначене джерело для відповідних витрат. Про таке рішення 
на найближчому засіданні має бути проінформована Наглядова рада; 

11.8.23. вирішує питання про списання безнадійних активів Товариства; 
11.8.24. визначає організаційну структуру Товариства відповідно до загальних вимог, ухвалених 

Наглядовою радою (крім прийняття рішень про створення філій та представництв Товариства); 
11.8.25. затверджує положень про структурні підрозділи товариства (крім положень про філії, 

представництва); 
11.8.26. затверджує внутрішні документи (положення, регламенти, правила, процедури, кодекси, 

інструкції, акти, накази, розпорядження тощо) товариства, окрім тих, які згідно з цим статутом належать до 
виключної компетенції загальних зборів; 

11.8.27. координує роботу філій, представництв, затверджує їхні плани та кошториси, здійснює 
контроль за виконанням покладених на них завдань; 



11.8.28. виносить питання, які відповідно до законодавства та цього Статуту підлягають розглядові та 
вирішенню іншими органами Товариства, на їх розгляд, готує відповідні матеріали та пропозиції з цих 
питань; 

11.8.29. призначає внутрішні ревізії, перевірки, інвентаризації та службові розслідування; 
11.8.30. розглядає матеріали ревізій та перевірок, звітів керівників структурних підрозділів і філій 

Товариства та приймає рішення за ними; 
11.8.31. приймає рішень щодо доцільності здійснення будь-яких поточних фінансово-господарських 

операцій (крім тих, які мають характер значного правочину), у т.ч. тих, які у податковому обліку мають 
здійснюватись за рахунок власних коштів Товариства; 

11.8.32. визначає доцільність здійснення фінансово-господарських операцій в інтересах Товариства 
на умовах, запропонованих контрагентами Товариства (крім тих, які мають характер значного правочину); 

11.8.33. визначає ціну на послуги Товариства за погодженням із Наглядовою радою;  
11.8.34. визначає розмір плати за користування об’єктами авторського права, які належать 

Товариству, розмір іншої плати, що має сплачуватись Товариству за використання належних йому майнових 
та/або немайнових прав; 

11.8.35. затверджує кошториси проведення поточних заходів, кошториси створення Товариством 
об’єктів майнових та/або немайнових прав за погодженням із Наглядовою радою; 

11.8.36. приймає рішення за погодженням із Наглядовою радою про пред’явлення  претензій та 
позовів від імені Товариства; 

11.8.37. розглядає звернення (запити, вимоги тощо) до товариства, в тому числі від органів державної 
влади, приймає за ними рішення, які у встановленому законом, цим статутом та внутрішніми документами 
порядку і строки письмово погоджує з Наглядовою радою чи її головою; 

11.8.38. встановлює зміст та обсяг конфіденційної інформації та (або) комерційної таємниці 
товариства, інші процедурні (процесуальні) питання щодо забезпечення їх захисту, шляхом затвердження 
відповідних внутрішніх документів за погодження із Наглядовою радою або Головою Наглядової ради; 

11.8.39. вирішує будь-які інші питання поточної діяльності Товариства і виконує інші функції, крім 
тих, які цим Статутом віднесено до компетенції інших органів Товариства. 
11.9. Директор здійснює свою діяльність з оперативного керівництва діяльністю Товариства відповідно до 
чинного законодавства України та цього Статуту. 
11.10. Директор вправі без довіреності здійснювати дії від імені Товариства, у тому числі, але не 
обмежуючись: представляти інтереси Товариства у відносинах з юридичними та фізичними особами, 
органами державної влади та управління, вести з ними переговори та вчиняти від імені Товариства юридичні 
дії та правочини, відкривати рахунки у банківських та інших установах та проводити операції по них, 
підписувати всі необхідні для цього документи в межах компетенції, визначеної цим Статутом; підписувати 
звітність Товариства. 
11.11. Директор має такі повноваження: 

11.11.1. розпоряджається коштами та майном Товариства в межах, визначених цим Статутом, 
рішеннями Загальних зборів та Наглядової ради; 

11.11.2. підписує довіреності, договори та інші документи від імені Товариства, в межах його 
компетенції відповідно до положень цього Статуту; 

11.11.3. забезпечує розробку концепції цінової та тарифної політики щодо послуг, які надаються 
Товариством; 

11.11.4. забезпечує дотримання норм чинного законодавства України про працю, пожежну безпеку, 
правил внутрішнього трудового розпорядку;  

11.11.5. від імені Товариства укладає та підписує колективний договір з трудовим колективом або 
його уповноваженим органом, зміни і доповнення до нього та організовує його виконання; 

11.11.6. затверджує, штатний розклад та посадові інструкції працівників Товариства; 
11.11.7. наймає та звільняє працівників Товариства, вживає до них заходи заохочення та накладає 

стягнення відповідно до чинного законодавства України, Статуту та внутрішніх документів Товариства; 
11.11.8. в межах своєї компетенції видає накази і розпорядження, надає доручення та вказівки, 

обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства; 
11.11.9. якщо інше не встановлене рішенням Загальних зборів – укладає від імені Товариства 

цивільно-правові, трудові договори (контракти) з членами Наглядової ради у встановленому цим Статутом та 
чинним законодавством України порядку; 

11.11.10. затверджує номенклатуру Товариства; 
11.11.11. контролює додержання вимог законодавства працівниками Товариства; 
11.11.12. списує з балансу Товариства основні засоби та інших необоротні активи, непридатні для 

подальшого використання, морально застарілі, фізично зношені, пошкоджені внаслідок аварії чи стихійного 
лиха, зниклі внаслідок крадіжок або виявлені у результаті інвентаризації як нестача, відповідно до чинного 
законодавства України; 

11.11.13. визначає умови праці і умови оплати праці осіб, які працюють на умовах договору підряду, 
інших цивільно-правових договорів, за винятком випадків, коли умови праці відповідно до Статуту 
визначаються іншими органами Товариства; 

11.11.14. самостійно приймає рішення щодо відбуття у відрядження чи у відпустку, направляє 
працівників у відрядження, визначає розмір добових понад установлений законом розмір, встановлює 
обмеження щодо граничних витрат на відрядження; 



11.11.15. виписує векселя в оплату товарів, робіт, послуг поставлених Товариству за попереднім 
погодженням із Наглядовою радою; 

11.11.16. розглядає заяви працівників про прийом на роботу, переведення, переміщення, звільнення 
працівників (крім випадків обумовлених у цьому Статуті), надання їм відпусток, інші документи про 
накладення стягнень чи заохочень, про притягнення працівників до матеріальної відповідальності; 

11.11.17. вирішує інші питання діяльності Товариства, повноваження щодо яких делеговані йому 
іншими органами управління Товариства та/або необхідні для досягнення статутних цілей; 

11.11.18. здійснює інші функції, які необхідні для забезпечення діяльності Товариства, згідно з 
чинним законодавством України, цим Статутом та внутрішніми документами Товариства. 
11.12. У разі  неможливості виконання Директором своїх повноважень (крім випадків дострокового 
припинення повноважень, зазначених в п.11.7.) ці повноваження здійснюються призначеною Наказом 
Директора особою, за попереднім погодженням з Головою Наглядової ради. Ця особа має всі повноваження 
Директора, передбачені чинним законодавством України та цим Статутом, в тому числі діє без довіреності 
від імені Товариства та представляє його інтереси в усіх установах, підприємствах та організаціях. 
Призначена особа несе персональну відповідальність за покладені на неї обов’язки у терміни, визначені 
наказом про призначення виконуючого обов’язки Директора. 
11.13. Повноваження Директора припиняються за рішенням Наглядової ради. Підстави припинення 
повноважень Директора встановлюються чинним законодавством України, цим Статутом, а також укладеною 
з Директором трудовою угодою (контрактом). 

Дія трудової угоди (контракту) з Директором припиняється у разі припинення його повноважень. 
11.14. Наглядова рада має право в будь-який час відсторонити від виконання повноважень Директора, дії або 
бездіяльність якого порушують права акціонерів чи самого Товариства.  
11.15. Інші питання діяльності Директора, не врегульовані цим Статутом, визначаються чинним 
законодавством України, а також трудовою угодою (контрактом), що укладається з Директором. Такий 
трудовий договір від імені Товариства підписує Голова Наглядової ради. 
 

Стаття 12 
ОБЛІК, ЗВІТНІСТЬ ТА ПЕРЕВІРКА ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

ТОВАРИСТВА.  
12.1. Товариство, відокремлені підрозділи товариства, виділені на окремий баланс, ведуть первинний 
(оперативний) облік, складають та подають відповідно до вимог закону статистичну інформацію, а також 
ведуть бухгалтерський облік та подають фінансову звітність згідно із законодавством. 
12.2. У відповідності до положень закону та цього статуту товариство самостійно: 

 визначає свою облікову політику; 
 обирає форму бухгалтерського обліку як певну систему регістрів обліку, порядку і способу 

реєстрації та узагальнення інформації в них, з додержанням єдиних засад, визначених законом, 
та з урахуванням особливостей своєї діяльності і технології обробки облікових даних; 

 розробляє систему і форми внутрішньогосподарського обліку, звітності і контролю 
господарських операцій, визначає права працівників на підписання бухгалтерських документів; 

 затверджує правила документообігу і технологію обробки облікової інформації, додаткову 
систему рахунків і регістрів аналітичного обліку; 

 може виділяти на окремий баланс філії, представництва, відділення та інші відокремлені 
підрозділи, які зобов’язані вести бухгалтерський облік, з наступним включенням їх показників 
до фінансової звітності товариства. 

12.3. Для проведення перевірки фінансово-господарської діяльності товариства залучається незалежний 
аудитор. Аудиторська перевірка проводиться у відповідності до міжнародних стандартів аудиту. 
12.4. Річна фінансова звітність товариства підлягає обов’язковій перевірці незалежним аудитором 
(аудиторською організацією) в порядку передбаченому Законом України «Про акціонерні товариства». 
12.5. Особи, які здійснюють контроль за фінансово-господарською діяльністю товариства, мають бути 
незалежними від впливу директора, власників крупних пакетів акцій, інших осіб, які можуть бути 
заінтересованими у результатах проведення контролю. 
12.6. Особи, які здійснюють контроль за фінансово-господарською діяльністю товариства, звітуються про 
результати перевірок загальним зборам акціонерів, наглядовій раді чи директору товариства. 
12.7. Аудитор може бути присутніми на загальних зборах акціонерів товариства з метою надання акціонерам 
та (або) його посадовим особам відповідей на питання стосовно фінансової звітності та аудиторського 
висновку. Наглядова рада зобов’язана викликати на такі збори всіх посадових осіб товариства. 
12.8. Ревізії та перевірки аудиторів (аудиторських організацій), органів державної влади не повинні 
порушувати нормальний (звичайний) режим роботи товариства. Порядок, строки та інші процедурні питання 
пов’язані з проведенням ревізії та (або) перевірки мають обов’язково узгоджуватись із посадовими особами 
товариства відповідно до закону. 
12.9. Органи державної влади і посадові особи, уповноважені здійснювати державний контроль і державний 
нагляд за господарською діяльністю, їх статус та загальні умови і порядок здійснення контролю і нагляду 
визначаються законами. 
12.20. Незаконне втручання та перешкоджання господарській діяльності товариства з боку органів державної 
влади, їх посадових осіб при здійсненні ними державного контролю та (або) нагляду забороняються. 



12.21. Органи державної влади і посадові особи зобов’язані здійснювати інспектування та (або) перевірки 
діяльності товариства неупереджено, об’єктивно і оперативно, дотримуючись вимог законодавства, 
поважаючи права і законні інтереси товариства, в тому числі право товариства на інформацію та (або) 
комерційну таємницю. 
12.22. Відомості, не передбачені законом, товариство надає органам державної влади, органам місцевого 
самоврядування, іншим підприємствам, установам, організаціям на договірній основі та (або) в порядку, 
передбаченому цим статутом. 
12.23. Забороняється вимагати від товариства та його посадових осіб, відокремлених підрозділів товариства, 
виділених на окремий баланс, подання статистичної інформації та інших даних, не передбачених законом або 
з порушенням порядку, встановленого законом. 
12.24. Товариство має право на одержання інформації про результати інспектування і перевірок його 
діяльності не пізніш як через тридцять днів після їх закінчення, якщо інше не передбачено законом. Дії та 
рішення державних органів контролю та нагляду, а також їх посадових осіб, які проводили інспектування і 
перевірку, можуть бути оскаржені товариством у встановленому законодавством порядку. 

 
Стаття 13 

ПОСАДОВІ ОСОБИ ОРГАНІВ УПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВА.  
ПОРЯДОК ВЧИНЕННЯ (УКЛАДАННЯ) ПРАВОЧИНІВ (ДОГОВОРІВ), У ВЧИНЕННІ 

(УКЛАДЕННІ) ЯКИХ Є ЗАІНТЕРЕСОВАНІСТЬ.  
ЗНАЧНІ ПРАВОЧИНИ ТОВАРИСТВА 

13.1. Посадовими особами органів управління та контролю Товариства – Директор, Голова та члени 
Наглядової ради, Головний бухгалтер. (далі за текстом – Посадові особи Товариства). 
13.2. Особа вважається заінтересованою у вчиненні Товариством правочину, якщо вона відповідає критеріям, 
встановленим ч.1 ст.71 Закону України "Про акціонерні товариства". 
13.3. Посадова особа Товариства та  особа, яка  заінтересована у вчиненні Товариством правочину повинні 
добросовісно та розумно діяти в найкращих інтересах Товариства. Посадові особи Товариства та особи, які  
заінтересовані у вчиненні Товариством правочину повинні розкривати інформацію про наявність у них 
заінтересованості в вчиненні будь-якого правочину Товариством (конфлікту інтересів). 
13.4. У разі, якщо Посадова особа Товариства або особа, яка  заінтересована у вчиненні Товариством 
правочину має фінансову зацікавленість в угоді, де однією із сторін є або планує бути Товариство, а також у 
разі іншого конфлікту інтересів вказаної особи та Товариства стосовно існуючої або передбачуваної угоди, 
така особа зобов’язана протягом 3 робочих днів з моменту виникнення в неї заінтересованості повідомити  
Директора про наявність у неї такої заінтересованості. 
13.5. Директор протягом 5 робочих днів з моменту отримання відомостей про можливість вчинення 
правочину, щодо якого є заінтересованість, зобов'язане надати Наглядовій раді інформацію стосовно 
правочинів у вчиненні яких заінтересоване Товариство, зокрема, інформацію про: 

13.5.1. предмет правочину; 
13.5.2. вартість одиниці товару або послуг, якщо вона передбачена правочином; 
13.5.3. загальну суму правочину щодо придбання, відчуження або можливості відчуження майна, 

виконання робіт, надання або отримання послуг; 
13.5.4. особу, яка має  заінтересованість у вчиненні такого правочину. 

13.6. Наглядова рада протягом 5 робочих днів з дня отримання інформації від Директора про правочин, у 
вчинені якого є заінтересованість,зобов'язана прийняти рішення щодо вчинення такого правочину. У разі 
якщо правочин, щодо якого є заінтересованість, порушує інтереси Товариства, Наглядова рада може 
заборонити його вчинення або винести розгляд цього питання на Загальні збори. Посадові особи Товариства 
та особи, які  заінтересовані у вчиненні Товариством правочину, які повідомили про свою фінансову 
зацікавленість або інший конфлікт інтересів, не можуть брати участь в голосуванні з питань, що стосуються 
такої угоди. 
13.7. Якщо більшість членів Наглядової ради є особи, які  заінтересовані у вчиненні Товариством правочину, 
рішення щодо його вчинення приймають Загальні збори за поданням Наглядової ради. Рішення про подання 
приймається простою більшістю голосів членів Наглядової ради, які беруть участь у засіданні, незалежно від 
їх заінтересованості у вчиненні правочину. 
13.8. Приховування Посадовою особою Товариства та/або особою, яка  заінтересована у вчиненні 
Товариством правочину інформації або неповідомлення про особисту заінтересованість є підставою для 
притягнення цієї особи до цивільної, матеріальної або дисциплінарної відповідальності та дострокового 
припинення її повноважень. 
13.9. Визначені уповноваженим органом Товариства критерії значних правочинів Товариства стосуються 
вчинення Товариством разових правочинів, за якими оплата та/або виконання відбуваються одномоментно, а 
також правочинів, що виконуються протягом певного строку. В останньому випадку для обрахування значень 
їх обсягу береться вартість правочину – якщо правочин укладений на строк до 3 місяців, або вартість лише 
витрат (лише доходів) за таким правочином за 3 місяці – для інших правочинів. 
Правочин, за яким на момент його вчинення неможливо визначити обсяг витрат (доходів), не підлягає 
обов’язковому погодженню. Проте, якщо при здійсненні такого правочину його обсяг наближається до 
встановлених законом і рішенням уповноваженого органу Товариства значень, Директор зобов’язаний 
отримати згоду Наглядової ради чи Загальних зборів на подальше виконання такого правочину. 

 



Стаття 14 
 КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ  ТОВАРИСТВА 

14.1. Захист державної, комерційної та (або) конфіденційної таємниці здійснюється відповідно до вимог 
закону, внутрішніх документів товариства та спеціальних нормативних документів з цих питань. 
14.2. Відомості, пов’язані з виробництвом, технологією, управлінням, фінансовою та (або) іншою діяльністю 
товариства, що не є державною таємницею, розголошення яких може завдати шкоди інтересам товариства, 
можуть бути визнані товариством його комерційною таємницею. 
14.3. Товариство є власником технічної, організаційної та (або) іншої комерційної інформації, має право на 
захист від незаконного використання цієї інформації третіми особами за умов, що ця інформація має 
комерційну цінність у зв’язку з тим, що вона невідома третім особам і до неї немає вільного доступу інших 
осіб на законних підставах. 
14.4. Товариству належить право власності на інформацію, що становить його комерційну таємницю. 
Товариство вільно володіє, використовує й розпоряджається інформацією, що становить його комерційну 
таємницю, на власний розсуд здійснює щодо неї будь-які законні дії, не порушуючи при цьому закону і права 
третіх осіб. 
14.5. Склад, обсяг і перелік відомостей, що становлять комерційну таємницю товариства, способи та порядок 
її захисту, затвердження внутрішніх документів у сфері інформаційної політики (діяльності) товариства, в 
тому числі затвердження зобов’язань про нерозголошення такої інформації, відноситься до компетенції 
директора товариства, що погоджується із Наглядовою радою або Головою Наглядової ради. 
14.6. Акціонери, посадові особи та всі без виключення працівники товариства зобов’язані дотримуватись 
вимог конфіденційності, передбачених законом та (або) внутрішніми документами товариства, а також 
виконувати пов’язані з цим обов’язки (підписувати відповідні види зобов’язань, форм, інформаційних згод, в 
тому числі укладати з товариством відповідні угоди, договори про нерозголошення комерційної таємниці 
тощо). При цьому вказані особи повинні застосовувати всі можливі засоби для захисту такої інформації. 
14.7. Неправомірним збиранням відомостей, що становлять комерційну таємницю, вважається добування 
протиправним способом зазначених відомостей, якщо це завдало чи могло завдати шкоди товариству. 
14.8. Розголошенням комерційної таємниці є ознайомлення іншої особи без згоди особи, уповноваженої на 
те, з відомостями, що відповідно до закону становлять комерційну таємницю, особою, якій ці відомості були 
довірені у встановленому порядку або стали відомі у зв’язку з виконанням службових обов’язків, якщо це 
завдало чи могло завдати шкоди товариству. 
14.9. Схилянням до розголошення комерційної таємниці є спонукання особи, якій були довірені у 
встановленому порядку або стали відомі у зв’язку з виконанням службових обов’язків відомості, що 
відповідно до закону становлять комерційну таємницю, до розкриття цих відомостей, якщо це завдало чи 
могло завдати шкоди товариству. 
14.10. Неправомірним використанням комерційної таємниці є впровадження у виробництво або врахування 
під час планування чи здійснення підприємницької діяльності без дозволу уповноваженої на те особи 
товариства неправомірно здобутих відомостей, що становлять відповідно до закону і внутрішніх документів 
товариства його комерційну таємницю. 
14.11. Обов’язки акціонерів, посадових осіб, працівників щодо використання, зберігання, захисту, 
нерозголошення комерційної таємниці тощо будуть зберігати чинність щодо відповідної особи протягом 
трьох років після того, як така особа припинить бути акціонером, посадовою особою та (або) працівником 
товариства. 
14.12. За неправомірне збирання, розголошення або використання відомостей, що є комерційною таємницею, 
винні особи несуть дисциплінарну, адміністративну та кримінальну відповідальність, встановлену законом. 
 

Стаття 15 
ПОРЯДОК ВHЕСЕHHЯ ЗМIH ДО  СТАТУТУ 

15.1. Прийняття рішення про внесення змін до Статуту належить до виключної компетенції Загальних зборів. 
15.2. Рішення Загальних зборів про внесення змін до Статуту приймається більш як 3/4 (трьома чвертями) 
голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з 
відповідного питання акцій. 
15.3. Зміни до Статуту набирають чинності для третіх осіб з дня їх державної реєстрації, а у випадках, 
встановлених законодавством України, – з дати повідомлення органу, що здійснює державну реєстрацію, про 
такі зміни. 

Стаття 16 
ПРАЦЯ ТА ЇЇ ОПЛАТА. ТРУДОВИЙ КОЛЕКТИВ 

16.1. Трудовий колектив товариства становлять всі громадяни, які своєю працею беруть участь у його 
діяльності на основі трудового договору (контракту, угоди) або інших форм, що регулюють трудові 
відносини працівника з товариством. Товариство зобов’язане виконувати умови трудових договорів 
(контрактів, угод). 
16.2. Працівники товариства мають право брати участь в управлінні товариством через профспілковий 
комітет товариства, а в разі його відсутності - загальні збори (раду, конференцію) трудового колективу. 
16.3. Трудові відносини працівників товариства, їх соціальне забезпечення і страхування регулюються 
діючим законодавством про працю, колективним договором і трудовими договорами (контрактами, угодами 
тощо) укладеними між працівниками та товариством. 



16.4. Товариство самостійно визначає форми, системи, розмір оплати праці згідно із діючим законодавством, 
розробляє та затверджує штатний розпис. Товариство зобов’язується виплачувати працівникам заробітну 
плату. Товариство гарантує своїм працівникам мінімальну заробітну плату, яка встановлена державою. 
16.5. Товариство забезпечує для всіх працівників безпечні умови праці і несе відповідальність у 
встановленому порядку за шкоду, що спричинена їх здоров’ю та працездатності при виконанні ними 
трудових обов’язків. 
16.6. Товариство забезпечує визначену відповідно до закону кількість робочих місць для працевлаштування 
неповнолітніх, інвалідів, інших категорій громадян, які потребують соціального захисту. 
16.7. Соціальне і медичне страхування, соціальне забезпечення працівників товариства здійснюється в 
порядку і на умовах, встановлених законодавством. Товариство сплачує внески на соціальне страхування в 
порядку і розмірах, передбачених діючим законодавством. Соціальні та трудові права працівників 
гарантуються законом. 
16.8. Питання щодо поліпшення умов праці, життя і здоров’я, гарантії обов’язкового медичного страхування 
працівників товариства та їх сімей, а також інші питання соціального розвитку вирішуються трудовим 
колективом за участі власника або уповноваженого ним органу відповідно до законодавства, установчих 
документів товариства, колективного договору. 
16.9. Пенсіонери та інваліди, які працювали до виходу на пенсію в товаристві, користуються нарівні з його 
працівниками наявними можливостями медичного обслуговування, забезпечення житлом, путівками в 
оздоровчі та профілактичні заклади, іншими соціальними послугами і пільгами, що передбачені законом, цим 
статутом, трудовими договорами (контрактами, угодами), внутрішніми документами товариства. 
16.10. Товариство має право забезпечувати додатковою пенсією, незалежно від розмірів державної пенсії, 
працівника, який став інвалідом на даному підприємстві внаслідок нещасного випадку або професійного 
захворювання. У разі смерті працівника підприємства при виконанні ним службових обов’язків власник, 
товариство добровільно чи за рішенням суду забезпечують сім'ю працівника допомогою відповідно до 
закону. 
16.11. Товариство має право надавати своїм працівникам пільги, в тому числі такі, що прямо не передбачені 
діючим законодавством: встановлювати додаткові оплачувані відпустки скорочений робочий день, 
здійснювати різноманітні види страхування за рахунок коштів товариства, компенсації витрат на проїзд в 
транспорті, компенсації за користування особистим майном у виробничих цілях по договірним цінам, 
надавати безпроцентні позики, додаткові компенсаційні виплати на харчування в закладах громадського 
харчування, компенсації витрат на відрядження, інші пільги та компенсації. Порядок надання пільг, 
передбачених цим пунктом, затверджується наглядовою радою за поданням директора товариства. 
16.12. Питання, які виникають між трудовим колективом і товариством вирішуються на підставі закону. 
16.13. Товариство самостійно визначає перспективи розвитку, планує та здійснює свою діяльність, 
виходячи з необхідності забезпечення виробничого та соціального розвитку, підвищення доходів. 
16.14. Товариство самостійно планує свою виробничо-господарську та іншу діяльність, а також соціальний  
розвиток трудового колективу. 
16.15. Товариство може направляти працівників Товариства в межах території України та за кордон у 
відрядження для стажування й на перепідготовку, для навчання й ознайомлення з досвідом організації та 
діяльності підприємств, установ та організацій, збирання ділової інформації, участі в переговорах, 
виставках, аукціонах, встановлення ділових зв'язків тощо. 
16.16. Товариство має право залучати до роботи українських та іноземних спеціалістів, самостійно 
визначати форми, системи, розмір оплати праці згідно із законодавством України. У відповідності до 
Статуту Товариство самостійно розробляє та затверджує штатний розклад. 
16.17. Товариство встановлює технічно обґрунтовані норми праці з урахуванням законодавства України. 
16.18.Товариство реалізує послуги за цінами і тарифами, що встановлює самостійно або на договірній основі, 
а у випадках, передбачених законодавством України - за державними (регульованими) цінами і тарифами. 
16.18. Контроль за додержанням трудового законодавства покладається на Директора Товариства. 

 
Стаття 17 

ПРИПИНЕННЯ ДIЯЛЬНОСТI ТОВАРИСТВА 
17.1. Товариство припиняється в результаті передання всього свого майна, прав та обов'язків іншим 
юридичним особам – правонаступникам (злиття, приєднання, поділу, перетворення) або в результаті 
ліквідації. 
17.2. Порядок злиття, приєднання, поділ, виділу та перетворення Товариства визначається чиним 
законодавством України та рішенням Загальних зборів.  
17.3. Товариство ліквідується за рішенням Загальних зборів, на підставі рішення суду, в інших випадках, 
передбачених чинним законодавством України.  
17.4. 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, вирішують Загальні збори більш як ¾ (трьома чвертями) голосів акціонерів, 
які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій, 
якщо інше не передбачено законодавством України. 
17.5. Ліквідаційна комісія здійснює свою діяльність відповідно до вимог чинного законодавства України. З 
моменту обрання ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження Наглядової ради та Директора.  



У разі визнання Товариства банкрутом його ліквідація проводиться згідно з ліквідаційною 
процедурою, передбаченою Законом України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання 
його банкрутом». 
17.6. Ліквідаційна комісія оцінює наявне майно Товариства, виявляє його кредиторів та дебіторів, 
розраховується з ними, вживає заходів щодо сплати боргів Товариства третім особам та акціонерам, складає 
ліквідаційний баланс та подає його для затвердження Загальним зборам. Достовірність та повнота 
ліквідаційного балансу повинні бути підтверджені аудитором (аудиторською фірмою). 
17.7. Майно та кошти Товариства, які залишилися після виконання зобов’язань перед бюджетом, банками та 
іншими кредиторами, розрахунків по оплаті праці з особами, працюючими на умовах найму, розподіляється 
між акціонерами Товариства в порядку і на умовах, передбачених чинним законодавством України. 
17.8. Ліквідація Товариства вважається завершенною, а Товариство таким, що припинилося, з дати внесення 
до Єдиного державного реєстру запису про проведення державної реєстрації припинення Товариства. 
 

Стаття 18 
ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ 

18.1. Товариство, згідно з предметом своєї діяльності, здійснює зовнішньоекономічну діяльність. 
18.2. Товариство має право самостійно здійснювати зовнішньоекономічну діяльність в будь-якій сфері, 
пов’язаній з предметом його діяльності. При здійсненні зовнішньоекономічної діяльності товариство 
користується повним обсягом прав суб’єкта зовнішньоекономічної діяльності відповідно до закону. 
18.3. Як суб’єкт зовнішньоекономічної діяльності, товариство здійснює: 

 експорт та імпорт товарів, капіталів та робочої сили; 
 товарообмінні (бартерні), орендні, в тому числі лізингові операції; 
 експорт та імпорт всіх видів послуг, в тому числі виробничих, транспортно-експедиційних, 

страхових, консультаційних, маркетингових, експортних, посередницьких, торгових, 
брокерських, агентських, консигнаційних, консалтингових, юридичних, управлінських, 
облікових, аудиторських та інших, що прямо не обмежені законодавством; 

 наукову, науково-технічну, виробничу, науково-виробничу, навчальну та іншу кооперацію з 
іноземними суб’єктами господарської діяльності; 

 навчання, підготовку, стажування за кордоном своїх спеціалістів за різними напрямками; 
 міжнародні фінансові операції та операції з цінними паперами, операції по придбанню, 

продажу, обміну валюти на міжбанківському валютному ринку; 
 кредитні, розрахункові та інші міжнародні фінансові операції з іноземними суб’єктами 

господарської діяльності; 
 спільну підприємницьку діяльність з іноземними суб’єктами господарської діяльності, що 

включає створення спільних підприємств, проведення спільних господарських операцій та 
спільне володіння майном, як на території України, так за її межами; 

 діяльність, пов’язану із наданням ліцензій, патентів, ноу-хау, майнових прав інтелектуальної 
власності на торговельні марки та інші об’єкти права інтелектуальної власності з боку 
іноземних підприємств, як на території України, так і за її межами. 

 інші види зовнішньоекономічної діяльності, що не заборонені прямо та у виключній формі 
діючим законодавством. 

18.4. Види зовнішньоекономічної діяльності, для яких законодавством України передбачено ліцензування або 
спеціальний дозвіл, здійснюється товариством тільки при наявності такої ліцензії або спеціального дозволу.  
18.5. Товариство при здійсненні зовнішньоекономічної діяльності здійснює різного роду правочини, в тому 
числі укладає всі види угод (договорів, контрактів), що не суперечать законодавству, з юридичними та 
фізичними особами, як в Україні, так і за її межами. 
18.6. Для здійснення зовнішньоекономічної діяльності товариство має право: 

 відкривати за межами України свої представництва, філії та виробничі підрозділи, утримання яких 
здійснюється за кошти підприємства; 

 здійснювати діяльність на основі угод про розподіл продукції; 
 придбання безпосередньо нерухомого або рухомого майна, що не заборонено законами України, 

законодавством іноземних держав та міжнародними правилами, або придбання акцій чи інших 
цінних паперів; 

 придбання самостійно або за участі громадян чи юридичних осіб – нерезидентів прав користування 
землею та використання природних ресурсів на території іноземної держави; 

 придбання інших майнових прав; 
 самостійно визначати форму розрахунків по зовнішньоекономічним операціях, з-поміж тих, що не 

суперечать законодавству України та відповідають міжнародним правилам; 
 безпосередньо брати і надавати комерційні кредити за рахунок власних коштів у діючій на Україні 

валюті та в іноземній валюті як в межах, так і за межами України, самостійно приймати рішення в 
зазначених питаннях; 

 вільно обирати кредитно-банківські установи, які будуть вести валютні рахунки товариства та 
розрахунки з суб’єктами господарської діяльності. 

18.7. Валютні засоби товариства утворюються за рахунок: 



 прибутку від господарської діяльності, отримання коштів від реалізації продукції, робіт, послуг в 
іноземній валюті; 

 платіжних документів (чеки, векселі, трати, депозитні сертифікати, акредитиви тощо) в іноземній 
валюті; 

 цінних паперів (акцій, облігацій, купонів до них, бонів, векселів та інших) в іноземній валюті; 
 добровільних внесків та пожертвувань юридичних осіб та громадян в іноземній валюті; 
 будь-які інші законні види надходжень іноземної валюти на рахунки товариства. 

18.8. Валютні засоби товариства після оподаткування прибутку, обов’язкових платежів в бюджет, 
залишаються в розпорядженні товариства. 

 
Стаття 19 

ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ 
19.1. Неврегульовані цим статутом окремі питання стосовно правового статусу товариства, предмету і мети 
його діяльності, статутного капіталу, цінних паперів, прав і обов’язків акціонерів товариства, порядку 
розподілу прибутку та покриття збитків товариства, порядку діяльності органів управління та контролю 
товариства тощо визначаються внутрішніми документами товариства відповідно до закону. 
19.2. Якщо одне чи декілька з положень цього статуту будуть визнані в судовому порядку недійсними, то це 
не тягне недійсності статуту в цілому, чи припинення дії інших його положень. Недійсне положення має бути 
замінене положенням допустимим в правовому відношенні та близьким до нього по змісту. 
19.3. У всьому, що не врегульовано цим статутом, товариство керується діючим законодавством. 
19.4. Робочими мовами товариства є українська, російська та англійська мови. 
19.5. Цей статут набирає чинності з моменту його державної реєстрації. 

 
 


