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СТАТТЯ 1 
Загальні положення

1.1. Цей Статут ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КУРЯЖСЬКИЙ 
ДОМОБУДІВЕЛЬНИЙ КОМПЛЕКС» (далі -  Статут) встановлює порядок діяльності, 
реорганізації та ліквідації ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
«КУРЯЖСЬКИЙ ДОМОБУДІВЕЛЬНИЙ КОМПЛЕКС» (далі -  Товариство).

1.2. ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КУРЯЖСЬКИЙ 
ДОМОБУДІВЕЛЬНИЙ КОМПЛЕКС» є новим найменуванням ПУБЛІЧНОГО 
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КУРЯЖСЬКИЙ ДОМОБУДІВЕЛЬНИЙ КОМПЛЕКС» 
у зв’язку зі зміною типу Товариства.

1.3. Офіційне повне найменування Товариства:
• українською мовою: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

«КУРЯЖСЬКИЙ ДОМОБУДІВЕЛЬНИЙ КОМПЛЕКС»;
• англійською мовою: РШУАТЕ ЮЮТ 5ТОСК СОМРАОТ «КШІА2Н 

НОШЕВІЛШШС СОМРЬЕХ».
Офіційне скорочене найменування Товариства:
• українською мовою: АТ «КДБК»;
• англійською мовою: І8С «КНВС».
1.4. Товариство створене і здійснює діяльність на основі Конституції України, 

Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, Закону України «Про 
акціонерні товариства», міжнародних договорів, згода на обов’язковість яких надана 
Верховною Радою України, нормативно-правових актів законодавства України та цього 
Статуту.

СТАТТЯ 2 
Правовий статус Товариства

2.1. Товариство є юридичною особою відповідно до чинного законодавства України.
Товариство набуває статусу юридичної особи з моменту його державної реєстрації у

порядку, передбаченому законодавством України.
Організаційно-правова форма Товариства -  акціонерне товариство, тип -  приватне.
2.2. Товариство має відокремлене майно, яке становлять виробничі і невиробничі 

фонди, а також інші цінності, вартість яких відображається в самостійному балансі 
Товариства. Товариство на свій розсуд володіє, користується та розпоряджається майном, 
що перебуває в його власності.

Джерелами формування майна Товариства є:
• грошові та матеріальні внески засновників;
• доходи, одержані від реалізації продукції, послуг, інших видів господарської 

діяльності;
• доходи від цінних паперів;
• кредити банків та інших кредиторів;
• капітальні вкладення і дотації з бюджетів;
• майно, придбане в інших суб'єктів господарювання, організацій та громадян у 

встановленому законодавством порядку;
• інші джерела не заборонені законодавством України.
Товариство має рахунки в банківських установах в Україні та за кордоном згідно із 

законодавством України та може мати печатки. Товариство може від свого імені набувати 
майнових і особистих немайнових прав і нести обов'язки, бути позивачем та відповідачем 
у суді, господарському або третейському судах.

2.3. Товариство здійснює свою діяльність на комерційній основі та діє на засадах 
самоокупності, самозабезпечення та самофінансування.

У встановлених чинним законодавством межах Товариство має право:
З



2.3.1. самостійно володіти, користуватися та розпоряджатися майном, що перебуває 
у його власності, у тому числі будівлями, спорудами, устаткуванням, 
інвентарем, грошовими коштами та об'єктами інтелектуальної власності та ін.;

2.3.2. придбавати майно у власність та вчиняти щодо власного майна будь-які дії, 
що не суперечать чинному законодавству України;

2.3.3. укладати з фізичними та юридичними особами, у тому числі з органами 
державної влади та органами місцевого самоврядування, їх управліннями 
цивільно-правові та інші договори (угоди, контракти) щодо розпорядження, 
управління, експлуатації, реалізації, будівництва, обслуговування тощо 
майна,що належить Товариству на праві власності;

2.3.4. входити до складу об’єднань підприємств з дотриманням вимог 
антимонопольного законодавства України;

2.3.5. здійснювати інші права у відповідності до вимог чинного законодавства 
України.

2.4. Товариство самостійно планує свою діяльність, визначає стратегію й основні 
напрями свого розвитку. Для досягнення своїх цілей Товариство самостійно визначає свою 
організаційну структуру, встановлює чисельність працівників і штатний розпис.

2.5. Товариство може створювати філії та представництва відповідно до чинного 
законодавства України.

Філії та представництва Товариства не є юридичними особами і діють від імені 
Товариства. Керівники філій та представництв діють на підставі довіреностей, що 
видаються Товариством.

2.6. Трудові відносини Товариства і його працівників виникають на основі трудових 
договорів і регулюються чинним законодавством України та цим Статутом.

2.7. Товариство несе відповідальність за виконання своїх зобов'язань. За своїми 
зобов’язаннями Товариство відповідає усім належним йому майном, на яке відповідно до 
чинного законодавства може бути звернено стягнення. Товариство не відповідає за 
зобов’язаннями держави, а держава не відповідає за зобов’язаннями Товариства.

2.8. Товариство не відповідає за зобов’язаннями своїх акціонерів. До Товариства та 
його органів не можуть застосовуватися будь-які санкції, що обмежують їх права, у разі 
вчинення акціонерами протиправних дій, крім випадків, визначених законом. Акціонери 
не відповідають за зобов’язаннями Товариства і несуть ризик збитків, пов’язаних з 
діяльністю Товариства, у межах вартості акцій, що їм належать. До акціонерів не можуть 
застосовуватися будь-які санкції, що обмежують їх права, у разі вчинення протиправних 
дій Товариством або іншими акціонерами.

2.9. Акціонери, які не повністю оплатили акції, у разі виникнення загрози 
банкрутства Товариства відповідають за зобов'язаннями Товариства у межах неоплаченої 
частини вартості належних їм акцій.

2.10. Товариство розробляє та впроваджує заходи для правового захисту своїх 
інтересів, фінансової, господарської та інформаційної безпеки, охорони свого майна та 
грошових коштів.

СТАТТЯЗ 
Мета та предмет діяльності Товариства

3.1. Основною метою діяльності Товариства є одержання прибутку від здійснення 
господарської та інших видів діяльності згідно з чинним законодавством України, для 
власного розвитку та в інтересах акціонерів.

3.2. Предметом діяльності Товариства є виконання повного циклу будівельних робіт 
на підставі ліцензій та дозволів, виданих уповноваженими органами державної влади 
України та здійснення іншої діяльності, виконання якої не забороняється законодавством
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України, в порядку, передбаченому чинним законодавством, а також виробництво 
будівельних матеріалів.

3.3. Діяльність Товариства на внутрішньому ринку здійснюється за наступними 
основними напрямами:

• будівництво об'єктів житлового, промислово-виробничого та соціально- 
культурного призначення;

• будівництво, реконструкція, ремонт та експлуатація житлових будинків, готелів, 
бізнес-центрів, магазинів, торговельних комплексів, кафе, ресторанів, барів, 
казино, відеосалонів, автостоянок, мотелів, автокемпінгів, спортивних споруд, 
туристичних комплексів, офісних будівель тощо;

• виконання проектних робіт у будівництві;
• розроблення містобудівної документації (планування і забудови населених пунктів; 

інженерної інфраструктури населених пунктів; інженерного захисту територій; 
цивільної оборони; транспортної інфраструктури населених пунктів; охорони 
навколишнього середовища тощо);

• містобудівне обгрунтування (розміщення окремих об'єктів розвитку транспортних 
вузлів та комунікацій, розміщення та формування житлового району мікрорайону, 
кварталу, житлового комплексу);

• архітектурне та будівельне проектування (житлових будівель, громадських 
будівель та споруд, багатофункціональних будівель і комплексів, будівель та 
споруд промислових підприємств, інженерних споруд, будівель та споруд 
сільськогосподарського призначення, спеціальних будівель і споруд військового, 
оборонного призначення, об'єктів експериментального будівництва, гірничих 
споруд, транспортних мереж, споруд та комплексів, гідротехнічних споруд та 
комплексів, енергетичних споруд та комплексів, магістральних трубопроводів, 
споруд та обладнання, об'єктів благоустрою, озеленення, площинних споруд тощо);

• конструювання несучих та огороджувальних конструкцій (кам'яних та 
армокам'яних, бетонних, залізобетонних, армоцементних, металевих, дерев'яних та 
комбінованих, інших конструкцій (у т.ч. із застосуванням пластмас, 
азбестоцементу, скла, фібробетону, склоцементу, композитних матеріалів тощо);

• проектування внутрішніх інженерних мереж і систем (водопроводу та каналізації, 
опалення, вентиляції та кондиціювання повітря, газопостачання та 
газоустаткування, холодопостачання промислового, електропостачання, 
електрообладнання і електроосвітлення, автоматизації і контрольно-вимірювальних 
приладів, зв'язку, сигналізації, радіо, телебачення, інформаційних, технологічних 
мереж);

• проектування зовнішніх інженерних мереж, систем і споруд (водопостачання, 
каналізації, теплових мереж, газопостачання тощо);

• розроблення спеціальних розділів проектів (оцінки впливу на навколишнє 
середовище, охорони праці, захисту антикорозійного, захисту електричного та 
електрохімічного, організації будівництва);

• розроблення генерального плану мікрорайону, кварталу, житлового комплексу, 
поселення, об'єкта тощо;

• технологічне проектування;
• визначення рівня відповідальності надійності будівель та споруд, виду та умов 

будівництва об’єкта проектування;
• зведення несучих та огороджувальних конструкцій будівель і споруд (інженерна 

підготовка будівництва; грунтових основ; фундаментів);
• роботи з опорядження конструкцій та устаткування;
• реставрація, консервація, ремонтні роботи, реабілітація пам’яток культурної 

стадщини;
• монтаж внутрішніх інженерних мереж, систем, приладів і засобів вимірювання;
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• монтаж зовнішніх інженерних мереж, систем, приладів і засобів вимірювання;
• улаштування транспортних споруд;
• захист конструкцій устаткування та мереж;
• технологічне устаткування;
• пусконалагоджувальні роботи;
• визначення видів та умов будівництва;
• інжинірінгові роботи;
• виконання функцій Генерального розробника у проектуванні;
• технічний огляд і оцінка стану будівельних конструкцій будівель та споруд та 

інженерних мереж;
• обстеження і оцінка технічного стану будівельних конструкцій будівель, споруд та 

інженерних мереж (визначення параметрів і характеристик матеріалів і 
конструкцій із застосуванням спеціального устаткування, приладів та апаратури на 
об'єктах і в лабораторіях);

• виконання функцій Генерального підрядника у будівництві;
• технічний нагляд за будівництвом;
• геодезичний контроль за будівництвом;
• виготовлення Проекту виконання будівельних робіт;
• виробництво будівельних матеріалів;
• виробництво наукових розробок і програм комп'ютеризації підприємств та 

організацій;
• виробництво сільськогосподарської техніки;
• виробництво та закупівля товарів широкого вжитку та спеціалізованої продукції;
• виробництво та реалізація високоякісних та екологічно чистих продуктів 

харчування;
• виробництво та реалізація товарів народного споживання;
• виробництво, переробка сільськогосподарської і харчової продукції, її закупівля (в 

тому числі у населення за готівку) та реалізація (з продуктів тваринництва, 
рослинництва, рибацтва, бджільництва тощо);

• здійснення маркетингової, лізингової, брокерської, дилерської діяльності;
• надання послуг по виготовленню рекламної продукції;
• інформаційно-консультативні послуги; консалтинг; юридичні послуги;
• надання транспортних послуг по перевезенню громадян та вантажів по Україні 

автомобільним, залізничним, морським, повітряним транспортом;
• надання транспортно-експедиційних послуг при перевезеннях зовнішньо

торговельних і транзитних вантажів;
• оптова та роздрібна торгівля алкогольними напоями та тютюновими виробами;
• оптова та роздрібна торгівля продовольчими та непродовольчими товарами;
• оптова, роздрібна та комісійна торгівля транспортними засобами, запасними та 

комплектуючими частинами до них, обладнанням, приладами, інструментами для 
технічного обслуговування транспортних засобів;

• побутові послуги;
• послуги прокату, оренди, ремонту, заправки та технічного обслуговування 

транспортних засобів;
• послуги у сфері громадського харчування;
• представницькі, агентські та посередницькі послуги;
• створення та експлуатація автозаправних станцій;
• торговельно-закупівельна діяльність на базі власних та орендованих торговельних 

площ.
3.4. Діяльність Товариства на зовнішньому ринку здійснюється за наступними 

основними напрямами:
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• експорт та імпорт товарів, робіт, послуг;
• надання послуг нерезидентам: будівельних, виробничих, консультаційних, 

маркетингових;
• наукова та виробничо-наукова кооперація з нерезидентами, утворення спільних 

підприємств;
• здійснення маркетингової, лізингової, брокерської, дилерської діяльності;
• будівництво об'єктів житлового, нежитлового, промислово-виробничого та 

соціально-культурного призначення.
3.5.Товариство вправі здійснювати інші види діяльності, які відповідають меті 

Товариства та чинному законодавству.
3.6. В разі здійснення зовнішньоекономічної діяльності Товариство може відкривати 

за межами України свої представництва та філії, утримання яких здійснюється за кошти 
Товариства.

3.7. Відповідно до мети та предмету діяльності, визначених у пунктах 3.2-3.5. статті 
З Статуту, та згідно із порядком, встановленим Статутом та чинним законодавством 
України Товариство має право:

• рекламувати свою діяльність та організовувати або брати участь у виставках, 
семінарах, симпозіумах як в Україні, так і за кордйном;

• фінансувати будівництво, придбавати, відчужувати, продавати, брати або здавати в 
оренду рухоме та нерухоме майно будь-якого типу, включаючи земельні ділянки, 
будинки та споруди;

• придбавати майнові та немайнові права, розпоряджатися ними та забезпечувати 
юридичний захист своїх прав та інтересів;

• поліпшувати, відчужувати, передавати та приймати в позичку та найм (оренду), 
обмінювати та заставляти будь-яке майно Товариства;

• приймати рішення щодо створення (виступати засновником) товариств, 
підприємств та організацій різних організаційно-правових форм і видів;

• у разі припинення діяльності (ліквідації) Товариства, розподіляти між акціонерами 
активи Товариства в порядку, визначеному чинним законодавством України;

• укладати договори дарування в порядку, встановленому Статутом;
• здійснювати інші види діяльності у відповідності до вимог чинного законодавства 

та Статуту.
3.8. Наведений перелік видів діяльності та прав Товариства не є вичерпним, і не 

позбавляє Товариство права здійснювати будь-які інші види діяльності, які прямо не 
заборонені законодавством України.

СТАТТЯ 4 
Резервний капітал та Фонди Товариства

4.1. Для покриття збитків та виплати дивідендів за привілейованими акціями 
створюється Резервний капітал Товариства («Резервний капітал») у розмірі 15 
відсотків Статутного капіталу Товариства шляхом щорічних відрахувань від чистого 
прибутку Товариства або за рахунок нерозподіленого прибутку.

4.2. До досягнення встановленого Статутом розміру Резервного капіталу розмір 
щорічних відрахувань не може бути меншим ніж 5 відсотків суми чистого прибутку 
Товариства за рік.

4.3. Відрахування до Резервного капіталу здійснюються на підставі рішення 
Загальних зборів.

4.4. Згідно з вимогами чинного законодавства України, а також за рішенням 
Загальних зборів акціонерів Товариство може формувати фонди для досягнення статутних 
цілей Товариства.
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СТАТТЯ 5 
Статутний капітал

5.1. Статутний капітал Товариства («Статутний капітал») складає 784707,00 гривень 
(сімсот вісімдесят чотири тисячі сімсот сім гривень 00 коп.).

Статутний капітал Товариства поділений на 74734 (сімдесят чотири тисячі сімсот 
тридцять чотири) часток рівної номінальної вартості 10,50 грн., корпоративні права за 
якими посвідчуються простими та привілейованими акціями: ........... ........ ......... "

Тип акцій
Загальна 

кількість акцій 
(шт.)

Номінальна 
вартість однієї 

акції (грн.)

Сумарна 
номінальна вартість 

акцій (грн.)
Прості іменні 73528 10,50 772044,00

Привілейовані іменні 1206 10,50 12663,00
74734 784707,00.

5.2. Статутний капітал Товариства визначає мінімальний розмір майна Товариства, 
який гарантує інтереси його кредиторів.

Формування (збільшення) Статутного капіталу здійснюється шляхом оплати акцій 
виключно грошовими коштами.

СТАТТЯ 6 
Акції Товариства

6.1. Акція Товариства посвідчує корпоративні права акціонера щодо Товариства.
Усі акції Товариства є іменними. Акції Товариства існують виключно в бездокументарній 
формі.

Товариство може здійснювати розміщення акцій двох типів -  простих та 
привілейованих. Товариство не може встановлювати обмеження щодо кількості акцій або 
кількості голосів за акціями, що належать одному акціонеру.

Прості акції Товариства не підлягають конвертації у привілейовані акції або інші 
цінні папери Товариства. Частина привілейованих акцій у розмірі Статутного капіталу 
Товариства не може перевищувати 25 відсотків.

6.2. Акції Товариства не можуть купуватися та/або продаватися на фондовій біржі, за 
винятком продажу шляхом проведення на біржі аукціону.

6.3. Переважне право акціонерів Товариства на придбання акцій Товариства, що 
пропонуються їх власником до відчуження третій особі відсутнє.

6.4. Привілейовані акції можуть бути конвертовані у прості акції.
Конвертація (обмін) привілейованих акцій у прості акції не повинна призводити до

зміни розміру Статутного капіталу Товариства.
Привілейовані акції можуть бути конвертовані у прості акції Товариства на таких 

умовах:
6.4.1. Рішення про конвертацію привілейованих акцій у прості акції приймається 

Загальними зборами Товариства. При цьому рішення може прийматися лише щодо 
конвертації усіх розміщених привілейованих акцій Товариства.

6.4.2. Одна розміщена привілейована акція конвертується в одну просту іменну 
акцію Товариства. Номінальна вартість привілейованих акцій, які конвертуються у прості 
акції, дорівнює номінальній вартості простих акцій, у які вони конвертуються.

6.4.3. Проведення конвертації привілейованих акцій у прості акції Товариства 
фіксується здійсненням депозитарієм цінних паперів Товариства записів на рахунку 
Товариства, а також депозитарними установами, що здійснюють облік прав власності на 
акції Товариства, на рахунках власників акцій Товариства у цінних паперах. Власниками
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простих акцій, що були конвертовані з привілейованих, є акціонери, які володіли 
привілейованими акціями, що були конвертовані.

6.4.4. Інші умови та порядок конвертації, не врегульовані цим Статутом, 
визначаються на підставі рішення Загальних зборів Товариства про конвертацію 
привілейованих акцій.

СТАТТЯ 7
Порядок розподілу прибутків та покриття збитків Товариства

7.1. Товариство може спрямовувати прибуток на збільшення Статутного капіталу та 
відрахування до Резервного капіталу, а також розподіляти прибуток на виплату 
дивідендів.

7.2. Виплата дивідендів за простими акціями здійснюється з чистого прибутку 
звітного року та/або нерозподіленого прибутку на підставі рішення Загальних зборів 
Товариства у строк, що не перевищує шість місяців з дня прийняття Загальними зборами 
рішення про виплату дивідендів.У разі прийняття Загальними зборами рішення щодо 
виплати дивідендів у менший строк виплата дивідендів здійснюється у строк, визначений 
Загальними зборами.

Виплата дивідендів за привілейованими акціями здійснюється з чистого прибутку 
звітного року та/або нерозподіленого прибутку Правлінням Товариства у строк, що не 
перевищує шість місяців після закінчення звітного року.

У разі відсутності або недостатності чистого прибутку звітного року та/або 
нерозподіленого прибутку минулих років виплата дивідендів за привілейованими акціями 
здійснюється за рахунок Резервного капіталу Товариства.

7.3. Для кожної виплати дивідендів Наглядова рада Товариства встановлює дату 
складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядок та строк їх 
виплати. Дата складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів за 
простими акціями, визначається рішенням Наглядової ради, але не раніше ніж через 10 
робочих днів після дня прийняття такого рішення Наглядовою радою. Перелік осіб, які 
мають право на отримання дивідендів за привілейованими акціями, має бути складений 
протягом одного місяця після закінчення звітного року. Перелік осіб, які мають право на 
отримання дивідендів, складається в порядку, встановленому законодавством про 
депозитарну систему України.

7.4. Товариство в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів 
та фондового ринку, здійснює виплату дивідендів через депозитарну систему України або 
безпосередньо акціонерам. Конкретний спосіб виплати дивідендів визначається 
відповідним рішенням Загальних зборів.

7.5. Правління Товариства протягом 10 робочих днів з дня складення переліку осіб, 
які мають право на отримання дивідендів, письмово повідомляє останніх про дату, розмір, 
порядок та строк їх виплати шляхом направлення їм листа простим поштовим 
відправленням.

7.6. Товариство не має права приймати рішення про виплату дивідендів та 
здійснювати виплату дивідендів за простими акціями у разі, якщо:

• звіт про результати розміщення акцій не зареєстровано у встановленому 
законодавством порядку;

• власний капітал Товариства менший, ніж сума його Статутного капіталу, 
Резервного капіталу та розміру перевищення ліквідаційної вартості 
привілейованих акцій над їх номінальною вартістю.

7.7. Товариство не має права здійснювати виплату дивідендів за простими акціями у 
разі, якщо:

• Товариство має зобов'язання про викуп акцій;
• поточні дивіденди за привілейованими акціями не виплачено повністю.
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7.8. Товариство не має права приймати рішення про виплату дивідендів та 
здійснювати виплату дивідендів за привілейованими акціями у разі, якщо звіт про 
результати розміщення акцій не зареєстровано у встановленому законодавством порядку.

7.9. Товариство виплачує дивіденди виключно грошовими коштами.
7.10. У разі відчуження акціонером належних йому акцій після дати складення 

переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, але раніше дати виплати 
дивідендів, право на отримання дивідендів залишається в особи, зазначеної у такому 
переліку.

7.11. Понесені Товариством збитки можуть покриватися за рахунок Резервного 
капіталу, нерозподіленого прибутку минулих років або чистого прибутку наступних років 
відповідно до рішення Загальних зборів Товариства.

СТАТТЯ 8 
Акціонери Товариства, їх права та обов’язки

8.1. Акціонерами Товариства можуть бути фізичні та юридичні особи, а також 
держава в особі органу, уповноваженого управляти державним майном, або територіальна 
громада в особі органу, уповноваженого управляти комунальним майном, які набули 
право власності на акції Товариства.

Товариство не може мати єдиним учасником інше підприємницьке товариство, 
учасником якого є одна особа. Товариство не може мати у своєму складі лише акціонерів
-  юридичних осіб, єдиним учасником яких є одна й та ж особа.

8.2. Кожною простою акцією Товариства її власнику -  акціонеру надається однакова 
сукупність прав, включаючи права на:

1) участь в управлінні Товариством;
2) отримання дивідендів;
3) отримання у разі ліквідації Товариства частини його майна або вартості частини 

майна Товариства;
4) отримання інформації про господарську діяльність Товариства.
Одна проста акція Товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного 

питання на Загальних зборах, крім випадків проведення кумулятивного голосування.
Акціонери - власники простих акцій Товариства можуть мати й інші права, 

передбачені актами законодавства.
8.3. Акціонери -  власники простих акцій Товариства зобов’язані:
1) дотримуватися Статуту, інших внутрішніх документів Товариства;
2) виконувати рішення Загальних зборів, інших органів Товариства;
3) виконувати свої зобов’язання перед Товариством, у тому числі пов’язані з
майновою участю;
4) оплачувати акції у розмірі, в порядку та засобами, що передбачені Статутом
Товариства;
5) не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про
діяльність Товариства;
6) виконувати інші обов’язки, встановлені законами України.
8.4. Кожною привілейованою акцією одного класу її власнику -  акціонеру надається 

однакова сукупність прав.
8.5. Права акціонерів -  власників привілейованих акцій Товариства
8.5.1. Акціонери-власники привілейованих акцій мають право голосу на Загальних 

зборах Товариства тільки у таких випадках:
• припинення Товариства, що передбачає конвертацію привілейованих акцій у 

прості акції або інші цінні папери;
• внесення змін до Статуту Товариства, що передбачають обмеження прав 

акціонерів - власників привілейованих акцій;
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• внесення змін до Статуту Товариства, що передбачають розміщення нового 
класу привілейованих акцій, власники яких матимуть перевагу щодо 
черговості отримання дивідендів чи виплат у разі ліквідації Товариства.

Одна привілейована акція Товариства надає акціонеру один голос для вирішення 
кожного питання на Загальних зборах Товариства. Рішення Загальних зборів Товариства, 
що приймається за участю акціонерів -  власників привілейованих акцій, вважається 
прийнятим, якщо за нього віддано більш як три чверті голосів акціонерів -  власників 
привілейованих акцій, які брали участь у голосуванні з цього питання.

8.5.2. Власники привілейованих акцій мають право на отримання щорічно 
фіксованого дивіденду у розмірі 50,00 (п’ятдесят) грн. за винятком випадків, встановлених 
законом. У разі відсутності чи недостатності чистого прибутку звітного року або 
нерозподіленого прибутку минулих років виплата дивідендів за привілейованими акціями 
проводиться за рахунок Резервного капіталу.

8.5.3. У разі ліквідації Товариства отримувати частину майна чи вартості майна 
Товариства, що залишилося після виплат за вимогами щодо відшкодування шкоди, 
завданої каліцтвом, іншими ушкодженнями здоров’я або смертю; вимогами кредиторів, 
пю забезпечені заставою чи іншим способом; вимогами працівників, пов’язаних з 
трудовими відносинами, вимогами автора про плату за використання результату його 
інтелектуальної, творчої діяльності; вимогами щодо податків, зборів (обов’язкових 
платежів), всіх інших вимог кредиторів. При цьому майно, що залишилося після 
задоволення зазначених вище вимог, використовується для здійснення виплат у такому 
порядку-:

• виплачуються нараховані, але не виплачені дивіденди за 
привілейованими акціями;

• проводяться виплати за привілейованими акціями, які підлягають викупу 
відповідно до статті 68 Закону України «Про акціонерні товариства»;

• власникам привілейованих акцій виплачується ліквідаційна вартість 
привілейованих акцій.

8.5.4. Отримувати інформацію про господарську діяльність Товариства, в обсязі і 
в порядку, визначених законодавством України, а саме:

Протягом 10 робочих днів з дня надходження письмової вимоги акціонера 
корпоративний секретар, а в разі його відсутності -  Правління Товариства зобов'язане 
надати цьому акціонеру завірені підписом уповноваженої особи Товариства копії 
документів, зазначених у абзаці четвертому цього підпункту. За надання копій документів 
Товариство може встановлювати плату, розмір якої не може перевищувати вартості 
витрат на виготовлення копій документів та витрат, пов'язаних з пересиланням документів 
поштою.

Будь-який акціонер, за умови повідомлення Правління Товариства не пізніше ніж за 
п'ять робочих днів, має право на ознайомлення з документами Товариства у приміщенні 
Товариства за його місцезнаходженням у робочий час. Правління Товариства має право 
обмежувати строк ознайомлення з документами Товариства, але в будь-якому разі строк 
ознайомлення не може бути меншим 10 робочих днів з дати отримання Товариством 
□: зізо млення про намір ознайомитися з документами Товариства.

Акціонерам повинні бути надані для ознайомлення:
• Статут товариства, зміни до статуту, засновницький (установчий) договір;
• Положення про Загальні збори, Наглядову раду, Правління та і ниті 

внутрішні положення Товариства, що регулюють діяльність органів 
Товариства, та зміни до них;

• Положення про кожну філію та представництво Товариства;
• принципи (кодекс) корпоративного управління Товариства;
• протоколи Загальних зборів;
• матеріали, з якими акціонери мають (мали) можливість ознайомитися під 

час підготовки до Загальних зборів;
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• протоколи засідань Наглядової ради, Правління, накази і розпорядження 
Голови Правління;

• протоколи засідань Ревізійної комісії Товариства;
• висновки Ревізійної комісії та аудитора Товариства;
• річна фінансова звітність;
• документи звітності, що подаються відповідним державним органам;
• проспект емісії, Свідоцтво про державну реєстрацію випуску акцій та інших 

цінних паперів Товариства;
• особлива інформація про Товариство згідно з вимогами законодавства;
• інші документи, передбачені законодавством, Статутом Товариства, його 

внутрішніми положеннями, рішеннями Загальних зборів, Наглядової ради.
8.6. Акціонери-власники привілейованих акцій Товариства зобов’язані:
1) дотримуватися Статуту, інших внутрішніх документів Товариства;
2) виконувати рішення Загальних зборів Товариства, інших органів Товариства;
3) виконувати свої зобов’язання перед Товариством, у тому числі пов’язані з 
майновою участю;
4) оплачувати акції у розмірі, порядку та засобами, що передбачені цим Статутом;
5) не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про 
діяльність Товариства.
8.7. Посадові особи органів Товариства та інші особи, які перебувають з 

Товариством у трудових відносинах, не мають права вимагати від акціонера -  працівника 
Товариства надання відомостей про те, як він голосував чи як має намір голосувати на 
Загальних зборах, або про відчуження акціонером -  працівником Товариства своїх акцій 
чи намір їх відчуження, або вимагати передачі довіреності на участь у Загальних зборах.

У разі порушення вимог цієї статті посадова особа Товариства притягається до 
адміністративної і майнової відповідальності, звільняється із займаної посади, цивільно- 
правовий чи трудовий договір (контракт) з нею розривається відповідно до закону.

СТАТТЯ 9 
Органи Товариства

9.1. Управління Товариством здійснюють:
• Загальні Збори акціонерів;
• Наглядова Рада;
• Виконавчий орган -  Правління.

СТАТТЯ 10 
Загальні збори акціонерів Товариства

10.1. Вищим органом управління Товариства є Загальні збори акціонерів («Загальні 
збори»).

10.2. Загальні збори можуть вирішувати будь-які питання діяльності Товариства. 
До виключної компетенції Загальних зборів належить:

10.2.1. визначення основних напрямів діяльності Товариства;
10.2.2. внесення змін до Статуту Товариства;
10.2.3. прийняття рішення про зміну типу Товариства;
10.2.4. прийняття рішення про анулювання викуплених акцій;
10.2.5. прийняття рішення про викуп Товариством розміщених ним акцій, крім 
випадків обов’язкового викупу акцій;
10.2.6. прийняття рішення про розміщення акцій;
10.2.7. прийняття рішення про збільшення статутного капіталу Товариства;
10.2.8. прийняття рішення про зменшення статутного капіталу Товариства;
10.2.9. прийняття рішення про дроблення або консолідацію акцій;
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10.2.10. прийняття рішення про форму існування акцій;
10.2.11. затвердження положень про Загальні збори, Наглядову раду, Правління, а 
також внесення змін до них;
10.2.12. затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства;
10.2.13. затвердження річного звіту Товариства;
10.2.14. розподіл прибутку і покриття збитків Товариства з урахуванням вимог, 
передбачених законом;
10.2.15. затвердження розміру річних дивідендів за акціями, з урахуванням вимог, 
передбачених законом;
10.2.16. прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів;
10.2.17. 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;
10.2.18. прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради, за 
винятком випадків, встановлених законом;
10.2.19. затвердження кошторису Наглядової ради;
10.2.20. прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту 
Правління;
10.2.21. обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх 
повноважень;
10.2.22. прийняття рішення про притягнення членів Наглядової ради до 
відповідальності;
10.2.23. прийняття рішення про виділ та припинення Товариства, крім випадку, 
передбаченого частиною четвертою статті 84 Закону України «Про акціонерні 
товариства», про ліквідацію Товариства, обрання ліквідаційної комісії, затвердження 
порядку та строків ліквідації, порядку розподілу між акціонерами майна, що 
залишається після задоволення вимог кредиторів, і затвердження ліквідаційного 
балансу;
10.2.24. обрання комісії з припинення Товариства;
10.2.25. прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину, у 
тому числі про попереднє надання згоди на вчинення значного правочину, якщо 
ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, 
перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової 
звітності Товариства;
10.2.26. прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочину із 
заінтересованістю у випадках, встановлених законом.
Повноваження з вирішення питань, що належать до виключної компетенції 

Загальних зборів, не можуть бути передані іншим органам Товариства.
10.3. Товариство зобов’язане щороку скликати Загальні збори (річні Загальні збори). 

Річні Загальні збори проводяться не пізніше 30 квітня наступного за звітним року.
До порядку денного річних Загальних зборів обов’язково вносяться такі питання:

10.3.1. затвердження річного звіту Товариства;
103.2. розподіл прибутку і покриття збитків Товариства;
103.3. прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту

Цршииня.
10.4. Не рідше ніж раз на три роки до порядку денного річних Загальних зборів 

■бов'жзишо вносяться такі питання:
10.4.1 обрання членів Наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових 

лвгоеорів. трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення 
1/яшщк а  винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з 

Наглядової ради;
І«_-4.2. прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради.
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10.5. Усі інші Загальні збори, крім річних, вважаються позачерговими.
10.6. Загальні збори проводяться за рахунок коштів Товариства. У разі якщо 

позачергові Загальні збори проводяться з ініціативи акціонера (акціонерів), цей акціонер 
(акціонери) оплачує (оплачують) витрати на організацію, підготовку та проведення таких 
Загальних зборів.

10.7 Письмове повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерного 
товариства та проект порядку денного надсилається кожному акціонеру, зазначеному в 
переліку акціонерів, складеному в порядку, встановленому законодавством про 
депозитарну систему України, на дату, визначену Наглядовою радою, а в разі скликання 
позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених частиною 
шостою статті 47 Закону України «Про акціонерні товариства», - акціонерами, які цього 
вимагають. Встановлена дата не може передувати дню прийняття рішення про проведення 
Загальних зборів і не може бути встановленою раніше, ніж за 60 днів до дати проведення 
Загальних зборів.

Письмове повідомлення про проведення Загальних зборів та проект порядку денного 
надсилається акціонерам персонально особою, яка скликає Загальні збори, 
рекомендованим поштовим відправленням у строк не пізніше ніж за ЗО днів до дати їх 
проведення. Повідомлення розсилає особа, яка скликає Загальні збори, або особа, яка веде 
облік прав власності на акції Товариства у разі скликання Загальних зборів акціонерами.

10.8. Товариство не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення Загальних зборів 
публікує в офіційному друкованому органі повідомлення про проведення загальних зборів 
і крім проектів рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного) та 
додатково розміщує на власній веб-сторінці в мережі Інтернет інформацію, передбачену 
законом.

10.9. Повідомлення про проведення Загальних зборів Товариства має містити такі
лані:

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

прибути акціонери) проведення Загальних зборів;
3) час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах;
4) дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах;
5) перелік питань разом з проектом рішень (крім кумулятивного голосування) щодо 

кожного з питань, включених до проекту порядку денного;
6) адресу власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень 

щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного;
7) порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть 

ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів.
Повідомлення про проведення Загальних зборів Товариства затверджується 

-1і-дяловою радою.
10.10. Загальні збори проводяться на території України, в межах населеного пункту 

зі місцезнаходженням Товариства, крім випадків, коли на день скликання Загальних 
зборів 100 відсотками акцій Товариства володіють іноземці, особи без громадянства, 
їтуууні юридичні особи, а також міжнародні організації.

10.11. Від дати надіслання повідомлення про проведення Загальних зборів до дати 
зрсждення Загальних зборів Товариство повинно надати акціонерам можливість

ї с я  з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку 
х за місцезнаходженням Товариства у робочі дні, робочий час та в доступному 

а в день проведення Загальних зборів - також у місці їх проведення. У повідомленні 
проведення Загальних зборів вказуються конкретно визначене місце для 

гння (номер кімнати, офісу тощо) та посадова особа Товариства, відповідальна за 
ознайомлення акціонерів з документами.

У разі якщо порядок денний Загальних зборів передбачає голосування з питань, 
проти яких передбачає обов’язковий викуп акцій, Товариство повинно

14



надати акціонерам можливість ознайомитися з проектом договору про викуп товариством 
акцій відповідно до порядку, передбаченого законом. Умови такого договору (крім 
кількості і загальної вартості акцій) повинні бути єдиними для всіх акціонерів.

10.12. Після надіслання акціонерам повідомлення про проведення Загальних зборів 
Товариство не має права вносити зміни до документів, наданих акціонерам або з якими 
вони мали можливість ознайомитися, крім змін до зазначених документів у зв'язку із 
змінами в порядку денному чи у зв'язку з виправленням помилок. У такому разі зміни 
вносяться не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Загальних зборів, а щодо 
кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення 
Загальних зборів.

10.13. Проект порядку денного Загальних зборів та порядок денний Загальних зборів 
Товариства затверджуються Наглядовою радою, а в разі скликання позачергових 
Загальних зборів на вимогу акціонерів - акціонерами, які цього вимагають.

Акціонер до проведення зборів за запитом має можливість в порядку, визначеному 
пунктом 10.11 Статуту, ознайомитися з проектом (проектами) рішення з питань порядку 
денного.

10.14. Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до 
проекту порядку денного Загальних зборів Товариства, а також щодо нових кандидатів до 
складу органів Товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу 
кожного з органів.

Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Загальних зборів 
Товариства, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за сім днів 
до дати проведення Загальних зборів. Пропозиції щодо кандидатів у члени Наглядової 
ради Товариства мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат 
представником акціонера (акціонерів), або про те, що кандидат пропонується на посаду 
члена Наглядової ради - незалежного директора.

Інформація, визначена у пропозиціях щодо членів Наглядової ради Товариства 
відповідно до абзацу третього цього підпункту обов’язково включається до бюлетеня для 
кумулятивного голосування напроти прізвища відповідного кандидата.

Пропозиція до проекту порядку денного Загальних зборів Товариства подається в 
письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, 
кількості, типу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту 
рішення, а також кількості, типу та класу акцій, що належать кандидату, який 
пропонується цим акціонером до складу органів товариства.

10.15. Наглядова рада Товариства, а в разі скликання позачергових Загальних зборів 
Товариства на вимогу акціонерів - акціонери, які цього вимагають, приймають рішення 
про включення пропозицій до проекту порядку денного та затверджують порядок денний 
ие пізніше ніж за 15 днів до дати проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів до 
складу органів товариства - не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення Загальних 
зборів.

10.16. Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше 
ждсотків простих акцій, підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку 
живого загальних зборів. У такому разі рішення Наглядової ради про включення питання 
я> проекту порядку денного не вимагається, а пропозиція вважається включеною до 
хроекгу порядку денного, якщо вона подана з дотриманням встановлених законом вимог.

10.17. У разі подання акціонером пропозиції до проекту порядку денного Загальних 
зборів щодо дострокового припинення повноважень Голови Правління обов’язково 
вмаеться пропозиція щодо кандидатури для обрання Голови Правління або призначення 
швобя. яка тимчасово здійснюватиме його повноваження.

10.18. Зміни до проекту порядку денного Загальних зборів вносяться лише шляхом 
шзючення нових питань та проектів рішень із запропонованих питань. Товариство не має 
храва вносити зміни до запропонованих акціонерами питань або проектів рішень.
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Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного Загальних зборів 
Товариства пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше 
відсотків простих акцій, може бути прийнято тільки у разі:

• недотримання акціонерами строку, встановленого законом;
• неповноти даних, передбачених законом.
Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного Загальних зборів 

Товариства пропозицій акціонерів (акціонера), яким належить менше 5 відсотків акцій, 
може бути прийнято у разі неповноти даних, передбачених законом, та з підстав 
невідповідності пропозицій акціонера чинному законодавству України.

Мотивоване рішення про відмову у включенні пропозиції до проекту порядку 
денного Загальних зборів Товариства надсилається Наглядовою радою акціонеру 
протягом трьох днів з моменту його прийняття.

10.19. У разі внесення змін до проекту порядку денного Загальних зборів Товариство 
не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Загальних зборів розміщує на власній веб- 
сторінці в мережі Інтернет повідомлення акціонерам з проектом порядку денного.

10.20. Оскарження акціонером рішення Товариства про відмову у включенні його 
пропозицій до проекту порядку денного до суду не зупиняє проведення Загальних зборів. 
Суд за результатами розгляду справи може постановити рішення про зобов'язання 
Товариства провести Загальні збори з питання, у включенні якого до проекту порядку 
ленного було безпідставно відмовлено акціонеру.

10.21. У Загальних зборах можуть брати участь особи, включені до переліку 
реєстру) акціонерів, які мають право на таку участь, або їх представники. На Загальних 

зборах за запрошенням особи, яка скликає Загальні збори, також можуть бути присутні 
представник аудитора Товариства та посадові особи Товариства незалежно від володіння 
ними акціями Товариства.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складається 
станом на 24 години за три робочих дні до дня проведення таких зборів у порядку, 
астановленому законодавством про депозитарну систему України.

На вимогу акціонера Товариство або особа, яка веде облік прав власності на акції 
Товариства, зобов’язані надати інформацію про включення його до переліку акціонерів, 
н і  мають право на участь у Загальних зборах.

Вносити зміни до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах 
Товариства, після його складення заборонено.

Обмеження права акціонера на участь у Загальних зборах встановлюється законом.
10.22. Право на участь у Загальних зборах здійснюється акціонером як особисто, так

- через. представника.
Представником акціонера на Загальних зборах Товариства може бути фізична особа 

або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи 
жрегаріальної громади.

Посадові особи органів Товариства та їх афілійовані особи не можуть бути 
іоеж. гланиками інших акціонерів Товариства на Загальних зборах.

Представником акціонера -  фізичної чи юридичної особи на Загальних зборах 
Т я м к т в а  може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а 
лпекттнихом акціонера -  держави чи територіальної громади -  уповноважена особа 
;лр"шч. щ> здійснює управління державним чи комунальним майном.

Акгэонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. 
Ааашсвег має право у будь-який момент замінити свого представника, повідомивши про 
ж Товариства.

Ю $ . Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах, видана 
ф нгакяо особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які 
■ н т а  нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у 
апмвкк& зм у Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку.
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Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах від імені юридичної 
особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими 
документами.

Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах може містити 
завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного Загальних зборів із 
зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час 
голосування на Загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як 
передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо 
голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на Загальних зборах на 
свій розсуд.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на Загальних 
зборах декільком своїм представникам. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи 
замінити свого представника на Загальних зборах Товариства.

Надання довіреності на право участі та голосування на Загальних зборах не 
виключає право участі на цих Загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість 
свого представника.

10.24. Загальні збори не можуть розпочатися раніше, ніж зазначено у повідомленні 
зфо проведення Загальних зборів.

Реєстрація акціонерів (їх представників) проводиться на підставі переліку акціонерів, 
к і  мають право на участь у Загальних зборах, складеного в порядку, передбаченому 

эдавством про депозитарну систему України, із зазначенням кількості голосів
і акціонера.

Реєстрацію акціонерів (їх представників) проводить реєстраційна комісія, яка 
мається Наглядовою радою, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на 

« аогу  акціонерів у випадку, якщо Наглядова рада не прийняла рішення про скликання 
«ч ер гов и х Загальних зборів, -  акціонерами, які цього вимагають.

Реєстраційна комісія має право відмовити в реєстрації акціонеру (його представнику) 
у разі відсутності в акціонера (його представника) документів, які ідентифікують 
акціонера (його представника), а у разі участі представника акціонера -  також 

а. шо підтверджують повноваження представника на участь у Загальних зборах 
Іш р к т в а .

Перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах, підписує 
реєстраційної комісії, який обирається простою більшістю голосів її членів до 

су проведення реєстрації. Акціонер, який не зареєструвався, не має права брати 
Загальних зборах.

Повноваження реєстраційної комісії за договором можуть передаватися депозитарній 
У такому разі головою реєстраційної комісії є представник депозитарної 
яка надає Товариству додаткові послуги, зокрема щодо виконання функцій

“ жл комісії.
І о и і і  акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах, додається до 

г* Загальних зборів.
Мггжаоване рішення реєстраційної комісії про відмову в реєстрації акціонера чи 
зредставника для участі у Загальних зборах, підписане головою реєстраційної 

ждагтьея до протоколу Загальних зборів та видається особі, якій відмовлено в

строку, відведеного на реєстрацію учасників зборів, акціонер має 
свого представника, повідомивши про це реєстраційну комісію та 

Т: зариства, або взяти участь у Загальних зборах особисто.
ххшо для участі в Загальних зборах з'явилося декілька представників 

ржструється той представник, довіреність якому видана пізніше. У разі, якщо 
у спільній власності декількох осіб, повноваження щодо голосування на 

зссрхх здійснюється за їх згодою одним із співвласників або їх загальним
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10.25. Акціонери (акціонер), які на дату складення переліку (реєстру) акціонерів, які 
мають право на участь у Загальних зборах, сукупно є власниками 10 і більше відсотків 
простих акцій, а також Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку можуть 
призначати своїх представників для нагляду за реєстрацією акціонерів, проведенням 
Загальних зборів, голосуванням та підведенням його підсумків. Про призначення таких 
представників Товариство повідомляється письмово до початку реєстрації акціонерів. 
Посадові особи Товариства зобов'язані забезпечити вільний доступ представників 
акціонерів (акціонера) та/або Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку до 
нагляду за реєстрацією акціонерів, проведенням Загальних зборів, голосуванням та 
підбиттям його підсумків.

10.26. Хід Загальних зборів або розгляд окремого питання за рішенням ініціаторів 
Загальних зборів чи самих зборів може фіксуватися технічними засобами, відповідні 
записи яких додаються до протоколу Загальних зборів.

10.27. Наявність кворуму Загальних зборів визначається реєстраційною комісією на 
момент закінчення реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах.

Загальні збори Товариства мають кворум за умови реєстрації для участі у них 
акціонерів, які сукупно є власниками більш як 50 відсотків голосуючих акцій.

Для вирішення питання, право голосу з якого надається власникам привілейованих 
акцій. Загальні збори вважаються такими, що мають кворум з таких питань, за умови 
реєстрації для участі у Загальних зборах також акціонерів, які сукупно є власниками 
більш як 50 відсотків привілейованих акцій, що є голосуючими з цього питання.

10.28. Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з 
питань, винесених на голосування на Загальних зборах, крім проведення кумулятивного 
голосування.

Право голосу на Загальних зборах мають акціонери - власники простих акцій 
Товариства, а у випадках, передбачених статтею 26 Закону України «Про акціонерні 
товариства», власники привілейованих акцій Товариства, які володіють акціями на дату 
складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах.

Акціонер не може бути позбавлений права голосу, крім випадків, встановлених 
законом.

10.29. На Загальних зборах голосування проводиться з усіх питань порядку денного, 
винесених на голосування. Загальні збори не можуть приймати рішення з питань, не 
включених до порядку денного, крім питань зміни черговості розгляду питань порядку 
зенного та оголошення перерви у ході Загальних зборів до наступного дня.

10.30. Рішення Загальних зборів Товариства з питання, винесеного на голосування, 
приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у 
Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій, крім випадків, 
встановлених законом.

Обрання членів органу Товариства здійснюється в порядку кумулятивного 
голосування у випадках, встановлених законом.

При обранні членів органу Товаристава кумулятивним голосуванням голосування 
проводиться щодо всіх кандидатів одночасно.

Обраними вважаються ті кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів 
жпїонерів порівняно з іншими кандидатами.

Члени органу Товариства вважаються обраними, а орган Товариства вважається 
сформованим виключно за умови обрання повного кількісного складу органу Товариства 
апяхом кумулятивного голосування.

Рішення Загальних зборів з питань:
• про внесення змін до Статуту Товариства;
• про анулювання викуплених акцій;
• про зміну типу Товариства;
• про розміщення акцій;
• про збільшення Статутного капіталу Товариства;
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• про зменшення Статутного капіталу Товариства;
• про виділ та припинення Товариства, крім випадку, передбаченого частиною 

четвертою статті 84 Закону України «Про акціонерні товариства», про ліквідацію 
Товариства, обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку та строків 
ліквідації, порядку розподілу між акціонерами майна, що залишається після 
задоволення вимог кредиторів, і затвердження ліквідаційного балансу приймається 
більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у 
Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

10.31. Рішення Загальних зборів Товариства, що приймається за участю акціонерів -  
власників привілейованих акцій, вважається прийнятим, якщо за нього віддано більш як 
три чверті голосів акціонерів -  власників привілейованих акцій, які брали участь у 
голосуванні з цього питання. З питання, винесеного на голосування, право голосу для 
вирішення якого мають акціонери-власники простих та привілейованих акцій, голоси 
підраховуються разом за всіма голосуючими з цього питання акціями.

10.32. Загальні збори під час їх проведення можуть змінювати черговість розгляду 
питань порядку денного за умови, що за рішення про зміну черговості розгляду питань 
порядку денного буде віддано не менше трьох чвертей голосів акціонерів, які 
зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

У ході Загальних зборів може бути оголошено перерву до наступного дня. Рішення 
про оголошення перерви до наступного дня приймається простою більшістю голосів 
акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах та є власниками акцій, 
голосуючих принаймні з одного питання, що розглядатиметься наступного дня. Повторна 
реєстрація акціонерів (їх представників) наступного дня не проводиться.

Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах, 
визначається на підставі даних реєстрації першого дня.

Після перерви Загальні збори проводяться в тому самому місці, що зазначене в 
повідомленні про проведення Загальних зборів.

Кількість перерв у ході проведення Загальних зборів не може перевищувати трьох.
10.33. Голосування з питань порядку денного Загальних зборів проводиться тільки з 

використанням бюлетенів для голосування.
Бюлетень для голосування (крім кумулятивного голосування) повинен містити:
1) повне найменування Товариства;
2) дату і час початку проведення Загальних зборів;
3) питання, винесене на голосування, та проект (проекти) рішення з цього питання;
4) варіанти голосування за кожний проект рішення (написи "за", "проти", 

'утримався");
5) застереження про те, що бюлетень має бути підписаний акціонером 

представником акціонера) із зазначенням прізвища, імені та по батькові акціонера
 ̂представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є 
жціонером. За відсутності таких реквізитів і підпису бюлетень вважається недійсним;

6) зазначення найменування або імені акціонера, імені його представника (за 
загзності) та кількості голосів, що йому належать.

Бюлетень для голосування засвідчується шляхом проставлення на зворотньому боці 
кожного аркушу бюлетеня штампу «Надруковано АТ «КДБК».

Бюлетень для кумулятивного голосування повинен містити:
1) повне найменування Товариства;
2) дату і час початку проведення Загальних зборів;
3) перелік кандидатів у члени органу Товариства із зазначенням інформації про них 

ждповідно до вимог, встановлених Національною комісією з цінних паперів та фондового

4) місце для зазначення акціонером (представником акціонера) кількості голосів, яку 
шв віддає за кожного кандидата;

19



5) застереження про те, що бюлетень має бути підписаний акціонером 
(представником акціонера) із зазначенням прізвища, імені та по батькові акціонера 
(представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є 
акціонером. За відсутності таких реквізитів і підпису бюлетень вважається недійсним;

6) зазначення кількості голосів, що належать кожному акціонеру.
Бюлетень для кумулятивного голосування шляхом проставлення на зворотньому 

боці кожного аркушу бюлетеня штампу «Надруковано АТ «КДБК».
Кумулятивне голосування з питання обрання членів органу Товариства проводиться 

тільки з використанням бюлетенів для голосування.
У разі якщо бюлетень для голосування складається з кількох аркушів, сторінки 

бюлетеня нумеруються. При цьому кожен аркуш підписується акціонером (представником 
акціонера).

Форма і текст бюлетеня для голосування затверджуються Наглядовою радою не 
пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Загальних зборів, щодо обрання кандидатів до 
складу органів Товариства -  не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення Загальних 
зборів, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів, - 
акціонерами, які цього вимагають. Акціонери мають право до проведення Загальних 
зборів ознайомитися з формою бюлетеня для голосування!

Бюлетень для голосування визнається недійсним у разі, якщо:
1) він відрізняється від офіційно виготовленого Товариством зразка;
2) на ньому відсутній підпис (підписи) акціонера (представника акціонера);
3) він складається з кількох аркушів, які не пронумеровані;
4) акціонер (представник акціонера) не позначив у бюлетені жодного або позначив 

більше одного варіанта голосування щодо одного проекту рішення.
Бюлетень для кумулятивного голосування також визнається недійсним у разі, якщо 

жпіонер (представник акціонера) зазначив у бюлетені більшу кількість голосів, ніж йому 
влежить за таким голосуванням.

Бюлетені для голосування, визнані недійсними з підстав, передбачених цією 
'частиною, не враховуються під час підрахунку голосів.

10.36. Підрахунок голосів на Загальних зборах, роз’яснення щодо порядку 
голосування, підрахунку голосів та інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення 
голосування на Загальних зборах, надає лічильна комісія, яка обирається Загальними 
зборами. Повноваження лічильної комісії за договором можуть передаватися депозитарній 
установі, яка надає Товариству додаткові послуги, зокрема щодо виконання функцій 
л^жльної комісії.

До обрання лічильної комісії підрахунок голосів на Загальних зборах, роз’яснення
— їло порядку голосування, підрахунку голосів та з інших питань, пов’язаних із 
забезпеченням проведення голосування на Загальних зборах, надає тимчасова лічильна 
шмісія. яка формується Наглядовою радою Товариства (в разі скликання позачергових 
Загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачениз частиною шостою ст. 47 
Закону України «Про акціонерні товариства», - акціонерами, які цього вимагають.

Наглядова рада Товариства (у разі скликання позачергових Загальних зборів на 
ммогу акціонерів, - акціонери, які цього вимагають) зобов’язана визначити першим 
літанням порядку денного Загальних зборів Товариства питання про обрання лічильної

Кількісний склад лічильної комісії не може бути меншим ніж три особи. До складу 
ж тдьао ї комісії не можуть включатися особи, які входять або є кандидатами до складу 
ИСГ2 ЕЗ Товариства.

1037. За підсумками голосування складається протокол, що підписується всіма 
^■пмми лічильної комісії Товариства, які брали участь у підрахунку голосів. У разі 
■иргтчі повноважень лічильної комісії депозитарній установі, з якою укладений договір 
зе»: аалання послуг, зокрема щодо виконання функцій лічильної комісії, протокол про 
■щлмки голосування підписує представник цієї депозитарної установи.
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Рішення Загальних зборів вважається прийнятим з моменту складення протоколу про 
підсумки голосування.

У протоколі про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування) 
зазначаються:

1) дата проведення голосування;
2) питання, винесене на голосування;
3) рішення і кількість голосів "за", "проти" і "утримався" щодо кожного проекту 

рішення з кожного питання порядку денного, винесеного на голосування;
4) кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні;
5) кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними.
У протоколі про підсумки кумулятивного голосування зазначаються:
1) дата проведення голосування;
2) кількість голосів, отриманих кожним кандидатом у члени органу Товариства;
3) кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні;
4) кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними.
10.38. Підсумки голосування оголошуються на Загальних зборах, під час яких 

проводилося голосування. Після закриття Загальних зборів підсумки голосування 
доводяться до відома акціонерів протягом 10 робочих днів шляхом розміщення на власній 
зеб-сторінці Товариства в мережі Інтернет. Протокол про підсумки голосування додається 
ло протоколу Загальних зборів.

Після складення протоколу про підсумки голосування бюлетені для голосування 
опечатуються лічильною комісією (або особою, якій передано повноваження лічильної 
■оадсії) та зберігаються у Товаристві протягом строку його діяльності, але не більше 
чотирьох років.

10.39. Протокол Загальних зборів складається протягом 10 днів з моменту закриття 
Загальних зборів та підписується головуючим і секретарем Загальних зборів. До 
протоколу Загальних зборів Товариства заносяться відомості про:

I) дату, час і місце проведення Загальних зборів;
2 і дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах;

3) загальну кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на 
участь у Загальних зборах;

4) загальну кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства, які 
^реєструвалися для участі у Загальних зборах (якщо певні акції є голосуючими не з усіх 
джтань порядку денного - зазначається кількість голосуючих акцій з кожного питання);

5) кворум загальних зборів (якщо певні акції є голосуючими не з усіх питань порядку 
згнного - зазначається кворум Загальних зборів з кожного питання);

6) головуючого та секретаря Загальних зборів;
7) склад лічильної комісії;
8) порядок денний Загальних зборів;
9) основні тези виступів;
10) порядок голосування на Загальних зборах (відкрите, бюлетенями тощо);
II) підсумки голосування із зазначенням результатів голосування з кожного питання 

ясрвдку денного Загальних зборів та рішення, прийняті Загальними зборами
Протокол Загальних зборів, підписаний головою та секретарем Загальних зборів, 

«глзшвається та скріплюється підписом Голови Правління.
10.40. Позачергові Загальні збори скликаються Наглядовою радою:
• з власної ініціативи;
• на вимогу Правління -  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 і більше відсотків простих акцій Товариства;
• в інших випадках, встановлених законом.
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10.41. Вимога про скликання позачергових Загальних зборів подається в письмовій 
формі Правлінню на адресу місцезнаходження Товариства із зазначенням органу або 
прізвищ (найменувань) акціонерів, які вимагають скликання позачергових Загальних 
зборів, підстав для скликання та порядку денного. У разі скликання позачергових 
Загальних зборів з ініціативи акціонерів вимога повинна також містити інформацію про 
кількість, тип і клас належних акціонерам акцій та бути підписаною всіма акціонерами, 
які її подають. Якщо порядком денним позачергових Загальних зборів передбачено 
питання дострокового припинення повноважень Голови Правління одночасно обов’язково 
подається пропозиція щодо кандидатури для обрання Голови Правління або для 
призначення особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження.

Голова Правління негайно після одержання вимоги про скликання позачергових 
зборів зобов’язаний передати цю вимогу Наглядовій раді.

10.42. Наглядова рада приймає рішення про скликання позачергових Загальних 
зборів або про відмову в такому скликанні протягом 10 (десяти) днів з моменту отримання 
нмоги про їх скликання. Рішення про відмову у скликанні позачергових Загальних зборів 
Товариства може бути прийнято тільки у разі:

• якщо акціонери на дату подання вимоги не є власниками передбаченої 
законом кількості простих акцій Товариства;
• неповноти даних, передбачених законом.

Рішення Наглядової ради про скликання позачергових Загальних зборів або 
шттжаоване рішення про відмову у скликанні надається відповідному органу Товариства 
ж е  акціонерам, які вимагають їх скликання, не пізніше ніж через три дні з моменту його 
зскжняття.

Наглядова рада не має права вносити зміни до порядку денного Загальних зборів, що 
«■статься у вимозі про скликання позачергових Загальних зборів, крім включення до 

денного нових питань або проектів рішень.
10.43. Позачергові Загальні збори мають бути проведені протягом 45 (сорока п’яти) 
з дати подання вимоги про їх скликання.
10.44. Якщо цього вимагають інтереси Товариства, Наглядова рада при прийнятті 

еня про скликання позачергових Загальних зборів може встановити, що повідомлення 
скликання позачергових Загальних зборів здійснюватиметься не пізніше ніж за 15 
зо дати їх проведення в порядку, встановленому статтею 35 Закону «Про акціонерні

У такому разі Наглядова рада затверджує порядок денний.
Наглядова рада не може прийняти зазначене у абзаці першому цього пункту рішення, 
тссялок денний позачергових Загальних зборів включає питання про обрання членів 

[ради.
У разі якщо протягом встановленого строку Наглядова рада не прийняла рішення 
д  никання позачергових Загальних зборів, такі збори можуть бути скликані 

які цього вимагають.
Ртзення Наглядової ради про відмову у скликанні позачергових Загальних зборів 

т  бути оскаржено акціонерами до суду.
Акціонери, які скликають позачергові Загальні збори Товариства, не пізніше ніж за 

З® жгн де дати проведення позачергових Загальних зборів публікують в офіційному 
.щрвдманому органі повідомлення про проведення позачергових Загальних зборів

Пждомлення про проведення позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів 
містити визначені законом дані, а також адресу, на яку акціонери можуть 
пропозиції до проекту порядку денного позачергових Загальних зборів, 

ілення про проведення позачергових Загальних зборів затверджується 
які скликають Загальні збори.

або особа, які ведуть облік прав власності на акції Товариства, 
протягом п'яти робочих днів надати інформацію про перелік власників акцій

22



Товариства, а також іншу інформацію, необхідну для організації проведення позачергових 
Загальних зборів Товариства, за запитом Наглядової ради Товариства.

У разі скликання Загальних зборів акціонерами повідомлення про це та інші 
матеріали розсилаються всім акціонерам Товариства особою, яка веде облік прав 
власності на акції Товариства.

10.45. Товариство протягом не більш як п’яти робочих днів після прийняття 
Загальними зборами рішення, що стало підставою для вимоги обов’язкового викупу акцій, 
письмово повідомляє акціонерів, які мають право вимагати обов’язкового викупу акцій, 
про право вимоги обов’язкового викупу акцій шляхом направлення рекомендованого 
поштового відправлення.

СТАТТЯ 11 
Наглядова рада Товариства

11.1. Наглядова рада є колегіальним органом, що здійснює захист прав акціонерів 
Товариства, і, в межах своєї компетенції, контролює та регулює діяльність Правління.

11.2. Порядок роботи членів Наглядової ради та виплати їм винагороди визначається 
явовом України «Про акціонерні товариства», Статутом, Положенням про Наглядову 
=шу, а також цивільно-правовим договором, трудовим договором (контрактом), що 
укидається з кожним членом Наглядової ради. Такий договір від імені Товариства 
ийписується уповноваженою Загальними зборами особою на умовах, затверджених 
Ьмеиням Загальних зборів. У разі укладення з членом Наглядової ради цивільно- 
лрявового договору, такий договір може бути або оплатним, або безоплатним.

Член Наглядової ради повинен виконувати свої обов'язки особисто і не може 
іегелавати власні повноваження іншій особі.

113. До компетенції Наглядової ради належить вирішення питань, передбачених 
Зшг.Еом України «Про акціонерні товариства», Статутом, а також переданих на 
шсспення Наглядової ради Загальними зборами.

11.4. До виключної компетенції Наглядової ради належить:
11.4.1. контроль за реалізацією основних напрямів діяльності Товариства;
11.4.2. затвердження положень про корпоративного секретаря, про внутрішнього 

аудитора (службу внутрішнього аудиту);
11.43. утворення комітетів Наглядової ради;
11.4.4. підготовка порядку денного Загальних зборів, затвердження проекту порядку 
денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів, прийняття рішення 
про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім 
скликання акціонерами позачергових Загальних зборів;
11.43. прийняття рішення про проведення чергових та позачергових Загальних 
зборів у випадках, встановлених законом;
11.4.6. прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій;
11.4.7. прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім
жпій:
11 4.8. прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, 
панич паперів;
114.9. затвердження ринкової вартості майна Товариства (у тому числі, акцій 
Товариства) у випадках, передбачених Законом України «Про акціонерні
товариства»;
11 4.10. обрання та припинення повноважень голови та членів Правління 
Товариства. Затвердження умов контракту, який укладатиметься з головою та 
таими Правління, встановлення розміру їх винагороди;
II -  11. прийняття відповідно до законодавства України рішення про притягнення до 
нішвовідальності голови та членів Правління Товариства;
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11.4.12. призначення та звільнення директорів дочірніх підприємств Товариства. 
Затвердження умов трудових договорів (контрактів), які укладатимуться з 
директорами дочірніх підприємств, встановлення розміру їх винагороди, визначення 
особи, яка підписуватиме від імені Товариства трудові договори (контракти) з 
директорами дочірніх підприємств;
11.4.13. прийняття відповідно до законодавства України рішення про притягнення до 
відповідальності директорів дочірніх підприємств;
11.4.14. прийняття рішення щодо реорганізації та ліквідації дочірніх підприємств 
Товариства, затвердження їх статутів і положень;
11.4.15. заслуховування не рідше одного разу на квартал звітів Правління 
Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства;
11.4.16. заслуховування не рідше одного разу на квартал звітів директорів дочірніх 
підприємств про результати фінансово-господарської діяльності дочірніх 
підприємств;
11.4.17. затвердження річних звітів, розподіл прибутку і збитків дочірніх 
підприємств Товариства;
11.4.18. затвердження річних планів фінансово-господарської діяльності Товариства;
11.4.19. затвердження річних планів фінансово-господарської діяльності дочірніх
підприємств;
11.4.20. внесення коригувань в діяльність Правління Товариства та директорів 
дочірніх підприємств;
11.4.21. обрання та відкликання Корпоративного секретаря, визначення розміру його
винагороди;
11.4.22. формування тимчасової лічильної комісії на загальних зборах;
11.4.23. обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених Законом 
України «Про акціонерні товариства»;
11.4.24. обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що 
укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
11.4.25. визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання 
дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, 
визначеного Законом України «Про акціонерні товариства»;
11.4.26. визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені 
про проведення Загальних зборів та мають право на участь у Загальних зборах;
11.4.27. вирішення питань про участь та представництво Товариства у будь-яких 
об'єднаннях підприємств, заснування, участь та представництво в інших юридичних 
особах. Прийняття рішення про відчуження корпоративних прав, що належать 
Товариству. Прийняття рішення про придбання корпоративних прав в інших 
юридичних особах;
11 -.28. вирішення питань, віднесених до компетенції Наглядової ради у разі злиття, 
приєднання, поділу або перетворення Товариства;
11.4.29. надання згоди на вчинення, зміну або розірвання правочинів, що 
зередбачають перехід права власності або передачу в іпотеку (заставу) майна 
Товариства, яке відповідно до класифікації груп основних засобів та інших 
необоротних активів відноситься до 1 (першої), 2 (другої) або 3 (третьої) групи 
основних засобів Товариства, ринковою вартістю такого майна до 10% (десяти 
юсотків) активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;
11 -ЗО. прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів, 
иш о ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 10 
двсгги) до 25 (двадцяти п’яти) відсотків вартості активів за даними останньої річної 
ошзнсової звітності Товариства;
11.431. прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо 
шшшння яких є заінтересованість, за виключенням випадків, встановлених законом;
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11.4.32. визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок 
прийняття ним на себе зобов’язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати 
дивідендів або викупу акцій;
11.4.33. прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства (у тому числі, 
акцій Товариства) та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, 
встановлення розміру оплати його послуг;
11.4.34. прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, яка надає 
Товариству додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з 
нею, встановлення розміру оплати її послуг;
11.4.35. надсилання оферти акціонерам відповідно до закону;
11.4.36. прийняття рішення про присвоєння звання «Почесний Президент 
Товариства»
11.5. Наглядова рада також має право:
11.5.1. отримувати будь-яку інформацію та документи Товариства/дочірніх 
підприємств, необхідні для виконання своїх функцій; отримувати копії документів, а 
також копії документів дочірніх підприємств Товариства. Вищезазначена інформація 
та документи надаються Наглядовій раді протягом 5 (п’яти) робочих днів з дати 
отримання Правлінням Товариства / дочірнім підприємством Товариства письмового 
запиту на ім’я Голови Правління / директора дочірнього підприємства Товариства;
11.5.2. залучати експертів до аналізу окремих питань діяльності Товариства.
11.6. Право висувати кандидатів для обрання до складу Наглядової ради мають 

эи Товариства та/або Наглядова рада Товариства.
11.7. Члени Наглядової ради обираються Загальними зборами з числа фізичних осіб 

на 3 (три) роки. Член Наглядової ради не може бути одночасно Головою або
Правління.

Кількісний склад Наглядової ради становить п’ять осіб.
До складу Наглядової ради обираються акціонери або особи, які представляють їхні 

н~среси (далі - представники акціонерів), та/або незалежні директори.
Щд час обрання членів Наглядової ради разом з інформацією про кожного кандидата 

исош ш е, ім’я, по батькові (найменування) акціонера, розмір пакета акцій, що йому 
>) у члени Наглядової ради в бюлетені для кумулятивного голосування 

:я інформація про те, чи є такий кандидат акціонером, представником акціонера 
в групи акціонерів (із зазначенням інформації про цього акціонера або акціонерів) або 

шн незалежним директором.
Обрання членів Наглядової ради Товариства здійснюється шляхом кумулятивного

■терзання.
11.8 . Повноваження члена Наглядової ради, обраного кумулятивним голосуванням, 

гшзенням Загальних зборів можуть бути припинені достроково лише за умови
юго припинення повноважень усього складу Наглядової ради. У такому разі 
про припинення повноважень членів Наглядової ради приймається Загальними 
простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах, 

цього пункту не застосовується до права акціонера (акціонерів), представник 
я к о  • яких) обраний до складу Наглядової ради, замінити такого представника - члена 
=ж млрвоТ ради.

Член Наглядової ради, обраний як представник акціонера або групи акціонерів може 
тгж замінений таким акціонером або групою акціонерів у будь-який час.

11.9. Повноваження члена Наглядової ради дійсні з моменту його обрання 
зборами. У разі заміни члена Наглядової ради - представника акціонера

гння відкликаного члена Наглядової ради припиняються, а новий член 
ради набуває повноважень з моменту отримання Товариством письмового 

ння від акціонера (акціонерів), представником якого є відповідний член 
Трали.
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Повідомлення про заміну члена Наглядової ради - представника акціонера повинно 
містити інформацію про нового члена Наглядової ради, який призначається на заміну 
викликаного (прізвище, ім’я, по - батькові (найменування) акціонера (акціонерів), розмір 
пакета акцій, що йому належить або їм сукупно належить).

Акціонери Товариства в порядку, передбаченому законом, мають право на 
ознайомлення з такими письмовими повідомленнями.

Акціонер (акціонери), представник якого (яких) обраний членом Наглядової ради, 
може обмежити повноваження свого представника як члена Наглядової ради.

Акціонери та член Наглядової ради, який є їхнім представником, несуть солідарну 
відповідальність за відшкодування збитків, завданих акціонерному товариству таким 
членом Наглядової ради.

11.10. Якщо кількість членів Наглядової ради, повноваження яких дійсні, становить 
ікяше половини її кількісного складу, обраного відповідно до вимог закону Загальними 
эсерами, товариство протягом трьох місяців має скликати Загальні збори для обрання 
всього складу Наглядової ради Товариства.

11.11. Загальні збори вправі прийняти рішення про дострокове припинення 
жиеоважень членів Наглядової ради та одночасне обрання нових членів. При цьому 
ділення про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради може бути 
щжйнято тільки стосовно всіх членів Наглядової ради.

11.12. Без рішення Загальних зборів повноваження члена Наглядової ради з 
«шючасним припиненням дії договору (контракту) з ним припиняються:

• за його бажанням за умови письмового повідомлення про це Товариства за 
два тижні;
• у разі неможливості виконання обов’язків члена Наглядової ради за станом 
здоров’я;
• у разі набрання законної сили вироком суду, яким його засуджено до 
покарання, що виключає можливість виконання обов’язків члена Наглядової 
ради;
• у разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно 
відсутнім, померлим;
• у разі отримання Товариством письмового повідомлення про заміну члена 
Наглядової ради, який є представником акціонера.

11.13. У разі, якщо незалежний директор протягом строку своїх повноважень 
■ерестає відповідати вимогам, визначеним законом, він повинен скласти свої 
повноваження достроково шляхом подання відповідного письмового повідомлення 
Товариству.

11.14. Голова Наглядової ради Товариства обирається членами Наглядової ради з їх 
чвсла простою більшістю голосів від кількісного складу Наглядової ради.

Наглядова рада має право в будь-який час переобрати голову Наглядової ради. У 
такому випадку Голова Правління Товариства підписує від імені Товариства відповідні 
договори про внесення змін (додаткові угоди) до договорів (контрактів) з головою та 
членами Наглядової ради.

Голова Наглядової ради організовує її роботу, скликає засідання Наглядової ради та 
головує на них, організовує ведення протоколу на засіданнях, забезпечує зберігання 
щютоколів засідань Наглядової ради, відкриває Загальні збори та головує на них, 
організовує обрання секретаря Загальних зборів, здійснює інші повноваження, 
передбачені Статутом та Положенням про Наглядову раду, зокрема:

• видає відповідні накази на виконання рішень Наглядової ради 
індивідуального характеру з питань трудових відносин з працівниками 
апарату Наглядової ради (про прийняття на роботу, звільнення, надання 
відпустки, притягнення до дисциплінарної відповідальності тощо);

• видає відповідні накази для реалізації трудових прав голови та членів 
наглядової ради (про надання відпустки тощо);
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• в рамках затвердженого Загальними зборами кошторису Наглядової ради у 
разі необхідності надає членам органів Товариства та акціонерам 
розшифровку статей кошторису та здійснює перерозподіл витрат за статтями 
кошторису за виключенням тих сум витрат, які встановлені договорами 
(контрактами) з головою та членами Наглядової ради.

У разі неможливості виконання Головою Наглядової ради своїх повноважень його 
повноваження здійснює один із членів Наглядової ради за її рішенням.

11.15. Засідання Наглядової ради проводяться в міру необхідності, але не рідше 
одного разу на 3 (три) місяці.

11.16. Засідання Наглядової ради скликаються:
• за ініціативою Голови Наглядової ради;
• на вимогу члена Наглядової ради;
• на вимогу Правління Товариства;
• на вимогу аудитора Товариства.

Особи, на вимогу яких скликається засідання Наглядової ради, беруть участь у 
такому засіданні. На вимогу Наглядової ради в її засіданні або в розгляді окремих питань 
порядку денного засідання бере участь Голова Правління та інші визначені нею особи в 
порядку, встановленому Положенням про Наглядову раду. У засіданні Наглядової ради на 
її запрошення з правом дорадчого голосу можуть брати участь представники 
профспілкового або іншого уповноваженого трудовим колективом органу, який підписав 
колективний договір від імені трудового колективу.;

11.17. Порядок скликання і проведення засідання Наглядової ради визначається 
Статутом та Положенням про Наглядову раду.

11.18. Засідання Наглядової ради є правомочним, якщо в ньому бере участь більше 
половини складу Наглядової ради. У разі дострокового припинення повноважень одного 
чи кількох членів Наглядової ради і до обрання всього складу Наглядової ради засідання 
Наглядової ради є правомочними для вирішення питань відповідно до її компетенції за 
умови, що кількість членів Наглядової ради, повноваження яких є чинними, становить 
більше половини її складу.

11.19. На засіданні Наглядової ради кожний член Наглядової ради має один голос. 
Рішення Наглядової ради приймається простою більшістю голосів членів Наглядової ради, 
які беруть участь у засіданні та мають право голосу або які беруть участь у заочному 
голосуванні (методом опитування), яке проводиться Головою Наглядової ради шляхом 
опитування членів Наглядової ради за допомогою телекомунікаційних засобів зв’язку.

При рівній кількості голосів «за» і «проти» приймається рішення, за яке 
проголосував Голова Наглядової ради.

11.20. Протокол засідання Наглядової ради оформляється не пізніше 5 (п’яти) днів 
після проведення засідання.

Вимоги до змісту та форми протоколу засідання Наглядової ради визначаються 
чинним законодавством та Положенням про Наглядову раду.

11.21. Для забезпечення ефективної роботи Наглядової ради у Товаристві 
формується апарат Наглядової ради, який складається з працівників апарату Наглядової 
ради.

Уповноваженим власником органом у трудових відносинах з працівниками апарату 
Наглядової ради є Наглядова рада.

11.22. Права та обов’язки голови та членів Наглядової ради, не відображені у цьому 
Статуті, регулюються Положенням про Наглядову раду.

СТАТТЯ 12 
Правління Товариства

12.1. Правління є колегіальним виконавчим органом Товариства, який здійснює 
управління поточною діяльністю Товариства.
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12.2. Правління Товариства підзвітне Загальним зборам і Наглядовій раді, 
організовує виконання їх рішень.

12.3. Правління Товариства очолює голова Правління. У межах своєї компетенції, 
встановленої Статутом та законом, голова Правління діє від імені Товариства без 
жвіреності, в тому числі представляє його інтереси, вчиняє правочини від імені 
Товариства, видає накази та дає розпорядження, обов'язкові для виконання всіма 
зтелівниками Товариства. Інші особи можуть діяти від імені Товариства у порядку 
представництва, передбаченому Цивільним кодексом України.

12.4. Кількісний склад Правління Товариства складає 5 осіб. Членом Правління може 
%та обрана лише фізична особа, яка має повну цивільну дієздатність і не є членом 
Наглядової ради. Голова та Члени Правління обираються Наглядовою радою строком на З 
сгрш роки. Рішення про обрання голови та членів Правління приймається простою 
вльшістю голосів членів Наглядової ради, які брали участь у засіданні. Права та 
■бшгязки і відповідальність голови та членів Правління визначаються Законом України

акціонерні товариства», іншими актами законодавства, Статутом, Положенням про 
И — иіпия Товариства, а також контрактом, що укладатиметься з ними. Порядок виплати 

ігороди голови та членів Правління визначається в контрактах з ними, які 
риства підписує голова Наглядової ради, чи особа, уповноважена на таке

вноваження голови та членів Правління Товариства припиняються за 
тядової ради Товариства у разі смерті, визнання недієздатним, обмежено 
звісно відсутнім, померлим, а також з інших, передбачених законом та 
ідстав. Повноваження голови та членів Правління Товариства також 
за рішенням Наглядової ради Товариства без підстав.
■сення голови Правління припиняються з одночасним прийняттям 
одою Товариства рішення про обрання нового голови Правління, або 
:оби, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження, 
ипинення повноважень члена Правління голова Правління може подати до 
ш пропозицію щодо нового члена Правління.
> компетенції Правління Товариства належить вирішення всіх питань, 
фівництвом поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до 
шетенції Загальних зборів та Наглядової ради, зокрема: 
рішень Загальних зборів та Наглядової ради Товариства; 
ня організаційної структури Товариства; 
ня штатного розкладу Товариства та змін до нього; 
умов оплати й стимулювання праці працівників;
цивільно-правових та господарських договорів та/ або вчинення всякого 
тинів (договори купівлі-продажу, поставки, кредитні договори, контрактації 
подарської продукції, міни, дарування, ренти, прокату, лізингу, позики, 
іеревезення, зберігання, доручення, управління майном, комерційної 
удівельного підряду, оренди майна, виконання робіт (надання послуг) і 
їн н я  інших правочинів, спрямованих на забезпечення виконання прийнятих 
« зобов’язань (завдаток, іпотека, застава, порука і т.п.), у тому числі після 
відповідно до Статуту згоди на вчинення правочинів від Загальних зборів

рахунків у банківських установах; укладення договорів з банками;

контролю за дотриманням касової дисципліни; правильністю і 
ю нарахування та сплати податків та зборів; повнотою та своєчасністю 
робітної плати працівникам Товариства; достовірністю обліку доходів і 
оборотних коштів Товариства.
ова Правління організовує роботу Правління, скликає засідання та головує

глядовою радою.

звої ради;

рахунків, банківських документів, заяв, офіційних листів, інших
, пов’язаних з діяльністю Товариства;
ведення бухгалтерського, податкового обліку та звітності Товариства;
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ш  них. забезпечує ведення та зберігання протоколів засідань.
12.8. В межах компетенції Правління товариства та повноважень, передбачених 

Статутом Товариства та Положенням про Правління, а також наданих Загальними 
«осами. Наглядовою радою або Правлінням Товариства, голова Правління:

• видає накази (розпорядження), обов'язкові для осіб, що перебувають з Товариством 
у тру дових відносинах, з питань організації виробництва та праці, застосування заохочень 
та притягнення до відповідальності;

• особисто представляє Товариство у взаємовідносинах з органами державної влади 
ті місцевого самоврядування, юридичними та фізичними особами, а також видає 
іииреності на уповноваження третіх осіб представляти інтереси Товариства в 
■оприємствах, установах, організаціях незалежно від їх форм власності та 
м.тнорядкованості та визначає обсяг повноважень цих осіб на вчинення дій, пов’язаних з 
ш  гєазням довіреності;

• затверджує правила внутрішнього трудового розпорядку;
• затверджує посадові інструкції працівників Товариства;
• підписує колективний договір;
• приймає на роботу і звільняє працівників, укладає і розриває трудові договори

ІИинггракти); -
• підписує відповідні договори з особами, що приймають на себе матеріальну 

ільність у Товаристві;
вилає довіреності на укладення договорів від імені Товариства; 
організовує виконання перспективних планів розвитку Товариства; 
здійснює загальний контроль за організацією договірної роботи та виконанням 

Товариством договорів; 
здійснює загальний контроль за виконанням планів фінансово-господарської

представляє Товариство під час розгляду справ, що стосуються Товариства, у 
державного контролю, органах адміністративної юрисдикції та судах, подає від 

Товариства заяви, скарги, протести та інші документи;
» дописує цивільно-правові та господарські договори, вчиняє інші правочини;
• зживає передбачені законом та Статутом заходи щодо подання та отримання 

здійснення операцій у депозитарній системі України, направлення 
гнь акціонерам про проведення Загальних зборів, виплату дивідендів тощо, 

на власній веб-сторінці Товариства в мережі Інтернет інформації, розкриття 
[та особливої інформації Товариства.
12.9. Рішення Правління приймаються на засіданнях. Засідання Правління 

:я в міру необхідності, але не рідше одного разу на місяць, і вважаються
і о ч н и м и . якщо на них присутні не менш, ніж три члени Правління.
12.10. Порядок скликання і проведення засідання Правління визначається Статутом 

про Правління.
12.11. Засідання Правління скликаються:

• за ініціативою голови правління;
• на вимогу голови або члена Наглядової ради;
• на вимогу члена Правління;
• на вимогу аудитора Товариства.
Кожен член Правління, голова та члени Наглядової ради мають право вносити 

і до порядку денного засідання Правління.
Голова та члени Наглядової ради, представник профспілкового або іншого 

еного трудовим колективом органу, який підписав колективний договір від 
трудового колективу, мають право бути присутніми на засіданнях Правління. За 

голови Правління будь-яка інша особа має право бути присутньою на 
Правління.
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12.12. На засіданні Правління кожен член Правління має один голос. Рішення 
звввлгіння приймаються простою більшістю голосів від загальної кількості присутніх 
«мжни Правління. При рівній кількості голосів «за» і «проти» приймається рішення, за яке 
гг»: голосував голова Правління.

12.13. На засіданні Правління ведеться протокол. Протокол засідання Правління 
зшпзсується головуючим та надається за вимогою для ознайомлення члену Правління, 
чигиу Наглядової ради або представнику профспілкового чи іншого уповноваженого 
труповим колективом органу, який підписав колективний договір від імені трудового

ву.
12.14. У разі неможливості виконання головою Правління своїх повноважень за 

Правління його повноваження здійснює один із членів Правління.

СТАТТЯ 13
Значні правочннн та правочннн, щодо вчинення яких є заінтересованість

13.1. Значним правочином вважається правочин (крім правочину з розміщення 
эм власних акцій), учинений Товариством, якщо ринкова вартість майна (робіт, 

тут - що є його предметом, становить 10 і більше відсотків вартості активів Товариства 
останньої річної фінансової звітності.

13-1 Рішення про надання згоди на вчинення значного правочину, якщо ринкова 
майна, робіт або послуг, що є його предметом, становить від 10 до 25 відсотків 

пі активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, приймається 
>ю радою.

133. У разі неприйняття Наглядовою радою рішення про надання згоди на вчинення 
правочину питання про вчинення такого правочину може виноситися на розгляд 
зборів.

?.4. Рішення про надання згоди на вчинення значного правочину, якщо ринкова 
майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 

жюсгтав. але менша ніж 50 відсотків вартості активів за даними останньої річної 
м звітності Товариства, приймається за поданням Наглядової ради Загальними 
простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у 

аижіьних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Рішення про надання згоди на вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість 

робіт або послуг, що є предметом такого правочину, становить 50 і більше 
вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, 
:я більш як 50 відсотками голосів акціонерів від загальної кількості.

13.5. Якщо на дату проведення Загальних зборів неможливо визначити, які значні 
вчинятимуться Товариством у ході поточної господарської діяльності, Загальні

можуть прийняти рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних 
ювочинів. які можуть ним вчинятися протягом не більш як одного року з дати прийняття 
'Мого рішення, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості.

Вимоги до порядку вчинення значного правочину, передбачені пунктами 13.1-13.4 
Статуту. застосовуються як додаткові до інших вимог щодо порядку вчинення певних 
юясчннів. передбачених законом або Статутом Товариства. Для визначення ринкової 
м етал і майна Товариства, яке пропонується у якості забезпечення зобов’язань за 

правочинами, обов’язково проводиться оцінка такого майна.
13.6. Забороняється ділити предмет правочину з метою ухилення від передбаченого 

України «Про акціонерні товариства» та цим Статутом порядку прийняття
. про вчинення значного правочину.

13.7. Рішення про надання згоди на вчинення правочину, щодо вчинення якого є 
іваність (далі - правочин із заінтересованістю), приймається Наглядовою рацою,

ринкова вартість майна або послуг чи сума коштів, що є предметом правочину із 
^ваністю, перевищує 0,25% вартості активів за даними останньої річної



фінансової звітності Товариства. Таке рішення може містити перелік умов проекту' 
правочину, які можуть змінюватися за рішенням виконавчого органу акціонерного 
товариства під час вчинення правочину із заінтересованістю. У разі відсутності такого 
переліку умови правочину не можуть відрізнятися від умов проекту, наданого відповідно 
до частини четвертої цієї статті.

13.8. Особою, заінтересованою у вчиненні Товариством правочину, може бути будь- 
яка з таких осіб:

1) посадова особа органу Товариства або її афілійовані особи;
2) акціонер, який одноосібно або спільно з афілійованими особами володіє 

принаймні 25 відсотками акцій Товариства, та його афілійовані особи (крім випадків, коли 
акціонер прямо або опосередковано володіє 100 відсотками акцій Товариства);

3) юридична особа, в якій будь-яка з осіб, передбачених пунктами 1 та 2 цієї частини, 
є посадовою особою;

4) чоловік (дружина), брати, сестри батьків (усиновителів) посадової особи органу 
Товариства та акціонера, який одноосібно або спільно з афілійованими особами володіє 
принаймні 25 відсотками акцій Товариства, а також діти братів, сестер батьків 
(усиновителів) посадової особи органу Товариства та акціонера, який одноосібно або 
спільно з афілійованими особами володіє принаймні 25 відсотками акцій Товариств, та їх 
чоловіки (дружини);

5) чоловік (дружина,) діти та їхні чоловіки (дружини), брати, сестри опікунів 
(піклувальників) акціонера, який одноосібно або спільно з афілійованими особами володіє 
принаймні 25 відсотками акцій Товариства;

6) батьки (усиновителі), брати, сестри чоловіків (дружин), діти братів та сестер 
чоловіків (дружин), посадової особи органу Товариства та акціонера, який одноосібно або 
спільно з афілійованими особами володіє принаймні 25 відсотками акцій Товариства, 
чоловіки (дружини) сестер, братів посадової особи органу Товариства та акціонера, який 
одноосібно або спільно з афілійованими особами володіє принаймні 25 відсотками акцій 
Товариства, їх діти, чоловіки (дружини) дітей, батьки (усиновителі), сестри, брати 
чоловіків (дружин) дітей;

7) батьки (усиновителі), сестри, брати чоловіків (дружин) дітей посадової особи 
органу акціонерного товариства та акціонера, який одноосібно або спільно з 
афілійованими особами володіє принаймні 25 відсотками акцій Товариства;

8) дід, баба, онуки посадової особи органу акціонерного товариства та акціонера, 
який одноосібно або спільно з афілійованими особами володіє принаймні 25 відсотками 
акцій Товариства.

13.9. Особа, визначена у п.13.8 Статуту, вважається заінтересованою у вчиненні 
Товариством правочину, якщо вона:

1) є стороною такого правочину або є членом виконавчого органу юридичної особи, 
яка є стороною правочину;

2) отримує винагороду за вчинення такого правочину від Товариства (посадових осіб 
Товариства) або від особи, яка є стороною правочину;

3) внаслідок такого правочину набуває майно;
4) бере участь у правочині як представник або посередник (крім представництва 

Товариства посадовими особами).
13.10. Особа, заінтересована у вчиненні правочину, зобов’язана заздалегідь 

поінформувати Товариство про наявність у неї такої заінтересованості, направивши таку 
інформацію:

1) ознаки заінтересованості особи у вчиненні правочину;
2) проект правочину.
Правління Товариства протягом 5 (п’яти) робочих днів з дня отримання такої 

інформації зобов’язане надати проект правочину і пояснення щодо ознаки 
заінтересованості Наглядовій раді Товариства.
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13.11. Якщо заінтересована у вчиненні правочину особа є членом Наглядової ради 
Товариства, вона не має права голосу з питання вчинення такого правочину.

Рішення про надання згоди на вчинення правочину із заінтересованістю приймається 
більшістю голосів членів Наглядової ради, які не є заінтересованими у вчиненні 
правочину (далі - незаінтересовані члени Наглядової ради), присутніх на засіданні 
Наглядової ради. Якщо на такому засіданні присутній лише один незаінтересований член 
Наглядової ради, рішення про надання згоди на вчинення правочину із заінтересованістю 
приймається таким членом одноосібно.

13.12. Рішення про надання згоди на вчинення правочину із заінтересованістю 
виноситься на розгляд Загальних зборів, якщо:

1) всі члени Наглядової ради є заінтересованими у вчиненні правочину;
2) ринкова вартість майна або послуг чи сума коштів, що є його предметом, 

перевищує 10 відсотків вартості активів, за даними останньої річної фінансової звітності 
Товариства.

Якщо Наглядова рада прийняла рішення про відхилення правочину із 
заінтересованістю або не прийняла жодного рішення протягом 15 днів з дня отримання 
необхідної інформації, питання про надання згоди на вчинення правочину із 
заінтересованістю може бути винесене на розгляд Загальних зборів.

13.13. У голосуванні про надання згоди на вчинення правочину із заінтересованістю 
акціонери, заінтересовані у вчиненні правочину, не мають права голосу, а рішення з цього 
питання приймається більшістю голосів незаінтересованих акціонерів, які зареєструвалися 
для участі в загальних зборах та яким належать голосуючі з цього питання акції.

13.14. Положення цієї статті не застосовуються у разі:
1) реалізації акціонерами переважного права при додатковій емісії акцій;
2) викупу товариством в акціонерів розміщених ним акцій;
3) виділу та припинення Товариства;
4) надання посадовою особою органів Товариства або акціонером, який одноосібно 

або спільно з афілійованими особами володіє принаймні 25 відсотками простих акцій 
Товариства, на безоплатній основі гарантії, поруки (у тому числі майнової поруки), 
застави або іпотеки Товариству або особам, які надають Товариству позику;

5) вчинення правочину за державними регульованими цінами та тарифами 
відповідно до вимог законодавства.

13.15. Відповідальність за шкоду, заподіяну Товариству правочином, вчиненим з 
порушенням вимог цієї статті, несе особа, заінтересована у вчиненні акціонерним 
товариством такого правочину.

13.16. Значний правочин, правочин, щодо якого є заінтересованість, вчинений з 
порушенням порядку прийняття рішення про надання згоди на його вчинення, створює, 
змінює, припиняє цивільні права та обов’язки Товариства лише у разі подальшого 
схвалення правочину Товариством у порядку, встановленому для прийняття рішення про 
надання згоди на його вчинення.

Подальше схвалення правочину товариством у порядку, встановленому для 
прийняття рішення про надання згоди на його вчинення, створює, змінює, припиняє 
цивільні права та обов’язки Товариства з моменту вчинення цього правочину.

СТАТТЯ 14 
Порядок припинення Товариства

14.1. Товариство припиняється в результаті передання всього майна, прав та 
обов’язків іншим підприємницьким товариствам-правонаступникам шляхом злиття, 
приєднання, поділу, перетворення або в результаті ліквідації.

Добровільне припинення Товариства здійснюється за рішенням Загальних зборів 
акціонерів у порядку, передбаченому Законом України «Про акціонерні товариства», з
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дотриманням вимог, встановлених Цивільним кодексом України та іншими актами 
законодавства.

14.2. Злиття, приєднання, поділ, та перетворення Товариства здійснюються за 
рішенням Загальних зборів, а у випадках, передбачених законом, - за рішенням суду. 
Товариство не може одночасно здійснювати злиття, приєднання, поділ та/або 
перетворення.

14.3. Акції Товариства, яке припиняється внаслідок поділу, конвертуються в акції 
товариств - правонаступників та розміщуються серед їх акціонерів.

Акції Товариства, яке припиняється внаслідок злиття, приєднання, конвертуються в 
акції товариства - правонаступника та розміщуються серед його акціонерів.

Акції Товариства, яке перетворюється, конвертуються в частки (паї) 
підприємницького товариства - правонаступника та розподіляються серед його учасників.

Не підлягають конвертації акції Товариства, яке бере участь у злитті, приєднанні, 
поділі, перетворенні, власниками яких є акціонери, які звернулися до Товариства з 
вимогою про обов'язковий викуп належних їм акцій та які мають таке право.

Порядок конвертації акцій Товариства, яке припиняється, в акції новоствореного 
(новостворених) акціонерного товариства встановлюється Національною комісією з 
цінних паперів та фондового ринку.

14.4. Емісійні цінні папери (крім акцій) Товариства, яке бере участь у злитті, 
приєднанні, поділі, або перетворенні, повинні надавати своїм власникам обсяг прав не 
менший, ніж той, що надавався ними до злиття, приєднання, поділу або перетворення. 
Зменшення обсягу прав власників таких цінних паперів не допускається.

14.5. На зборах учасників підприємницького товариства - правонаступника 
Товариство отримує кількість голосів, що надаватимуться йому акціями (частками, паями) 
підприємницького товариства - правонаступника, власником яких воно може стати 
внаслідок злиття, приєднання, поділу або перетворення Товариства.

14.6. Злиття, поділ або перетворення Товариства вважається завершеним з дати 
внесення до Єдиного державного реєстру запису про припинення Товариства та про 
реєстрацію підприємницького товариства - правонаступника (товариств 
правонаступників).

Приєднання Товариства до іншого акціонерного товариства вважається завершеним 
з дати внесення запису до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - 
підприємців про припинення Товариства.

14.7. Наглядова рада Товариства, яке бере участь у злитті, приєднанні, поділі, або 
перетворенні, розробляє умови договору про злиття (приєднання) або план поділу 
(перетворення), які повинні містити:

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

• порядок і коефіцієнти конвертації акцій та інших цінних паперів, а також суми 
можливих грошових виплат акціонерам;

• відомості про права, які надаватимуться підприємницьким товариством- 
правонаступником власникам інших, крім акцій, цінних паперів товариства, 
діяльність якого припиняється внаслідок злиття, приєднання, поділу, перетворення 
та/або перелік заходів, які пропонується вжити стосовно таких цінних паперів;

• інформацію щодо запропонованих осіб, які стануть посадовими особами 
товариства у підприємницькому товаристві - правонаступнику після завершення 
злиття, приєднання, поділу або перетворення, та запропоновані до виплати таким 
особам винагороди чи компенсації;

• порядок голосування на спільних загальних зборах акціонерів товариств, що беруть 
участь у злитті або приєднанні.

14.8. Наглядова Товариства, яке бере участь у злитті, приєднанні, поділі або 
перетворенні, повинна підготувати для акціонерів пояснення до умов договору про злиття 
(приєднання) або плану поділу (перетворення).
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Таке пояснення повинне містити економічне обґрунтування доцільності злиття, 
приєднання, поділу або перетворення та обгрунтування порядку обчислення коефіцієнта 
конвертації акцій та інших цінних паперів Товариства.

14.9. Матеріали, що надсилаються акціонерам Товариства, яке бере участь у злитті 
(приєднанні), поділі (перетворенні), при підготовці Загальних зборів, на які виноситься 
питання про затвердження умов договору про злиття (приєднання), плану поділу 
(перетворення), передавального акта повинні включати:

• проект договору про злиття (приєднання), плану поділу ( перетворення);
• пояснення до умов договору про злиття (приєднання) або плану поділу 

(перетворення);
• у разі злиття (приєднання) - річну фінансову звітність інших товариств, що беруть 

участь у злитті (приєднанні), за три останні роки.
14.10. За поданням Наглядової ради загальні збори Товариства, яке бере участь у 

злитті, приєднанні, поділі або перетворенні, вирішують питання про припинення (злиття, 
приєднання, поділ або перетворення), а також про затвердження умов договору про злиття 
(приєднання) або плану поділу (перетворення), передавального акта (у разі злиття, 
приєднання та перетворення) або розподільного балансу (у разі поділу).

Істотні умови договору про злиття (приєднання), затверджені Загальними зборами 
кожного із товариств, що беруть участь злитті, приєднанні, поділі або перетворенні 
повинні бути ідентичними.

14.11. Протягом 30 днів з дати прийняття Загальними зборами рішення про 
припинення Товариства шляхом поділу, перетворення, а в разі припинення шляхом злиття 
або приєднання - з дати прийняття відповідного рїїпення загальними зборами останнього з 
акціонерних товариств, що беруть участь у злитті або приєднанні, Товариство зобов'язане 
письмово повідомити про це кредиторів Товариства і опублікувати в офіційному 
друкованому органі повідомлення про ухвалене рішення.

14.12. Припинення Товариства шляхом поділу, злиття, приєднання або перетворення 
здійснюється у відповідності з порядком, передбаченим Законом України «Про акціонерні 
товариства».

14.13. Добровільна ліквідація Товариства здійснюється за рішенням Загальних зборів 
у порядку, передбаченому Цивільним кодексом України та іншими актами законодавства,
з урахуванням особливостей, встановлених Законом України «Про акціонерні 
товариства». Інші підстави та порядок ліквідації Товариства визначаються 
законодавством.

14.14. Рішення про ліквідацію Товариства, обрання ліквідаційної комісії, 
затвердження порядку ліквідації, а також порядку розподілу між акціонерами майна, що 
залишилося після задоволення вимог кредиторів, приймаються Загальними зборами 
Товариства.

14.15. З моменту обрання ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження 
Наглядової ради та Правління Товариства. Ліквідаційний баланс, складений ліквідаційною 
комісією, підлягає затвердженню Загальними зборами.

14.16. Розподіл майна Товариства, що ліквідується, здійснюється у відповідності до 
черговості, передбаченої статтею 89 Закону України «Про акціонерні товариства».

14.17. Ліквідаційна вартість однієї привілейованої акції Товариства складає 282,98 
грн. (двісті вісімдесят дві грн. 98 коп.)

14.18. Ліквідація Товариства вважається завершеною, а Товариство таким, що 
припинилося, з дати внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та 
фізичних осіб -  підприємців запису про проведення державної реєстрації припинення 
Товариства в результаті його ліквідації.
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СТАТТЯ 15 
Порядок внесення змін до Статуту Товариства

15.1. Товариство може будь-коли внести зміни до Статуту Товариства за умови, що 
рішення про внесення змін до Статуту Товариства прийнято Загальними зборами з 
додержанням вимог чинного законодавства та Статуту.

15.2. Рішення Загальних зборів з питань внесення змін до Статуту Товариства 
приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі 
у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

15.3. Внесення змін до Статуту Товариства оформляється викладенням Статуту 
Товариства у новій редакції. Статут Товариства викладається у письмовій формі, 
прошивається, пронумеровується та підписується головою та секретарем Загальних 
зборів.

смт Пісо-
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4 чин Харківського району Харківської області, Україна, дев ’ятнадцятого вересня дві 
тисячі сімнадцятого року.

Д  Гаража Н.П., приватний нотаріус Харківського районного нотаріального округу 
Харківської області, засвідчую справжність підписів Тер-Степаняна Еміля Емільовича, 
Лободи Юрія Євгеновича, які зроблено у  моїй присутності.

Особу Тер-Степаняна Еміля Емільовича, Лободи Юрія Євгеновича, які підписали 
докуменг^е^тщовлено, їх дієздатність перевірено.

^реєстрі за№№ ЗОН, 3012 
згідно ст. 31 Закону України “Про нотаріат” за домовленістю

ірошито
муровано),

теровано
иліілЖІ'ЛМ

аркушів. 
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