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               Відкрите акціонерне товариство “Київський дослідно-експериментальний механічний завод”, 
(далі за текстом - “Товариство”), засноване відповідно до рішення Регіонального відділення Фонду 
державного майна України по м.Києву від 27 червня 1996 року за N 1275 шляхом перетворення 
державного підприємства Київський дослідно-експериментальний механічний завод у Відкрите 
акціонерне товариство "Київський дослідно-експериментальний механічний завод" згідно з Законом 
України “Про господарські товариства” від 19.09.1991р. 

 
               Акціонерами товариства є фізичні та юридичні особи, які набули права власності на акції 
товариства у процесі приватизації, випуску акцій товариством та на вторинному ринку цінних паперів 
або  іншим  не  забороненим  чинним  законодавством  України  способом і внесені до Реєстру 
власників іменних цінних паперів.  

 
Відкрите акціонерне товариство  «Київський дослідно-експериментальний механічний завод», 

створене без обмеження строку діяльності відповідно до законодавства України, на підставі рішення 
загальних зборів акціонерів згідно з нормами Закону України «Про акціонерні товариства» змінило своє 
повне найменування на Публічне акціонерне товариство   «Київський дослідно-експериментальний 
механічний завод»   (протокол № 15  від 05 квітня 2011 року). 

                                                                                             
 

Публічне акціонерне товариство «Київський дослідно-експериментальний механічний завод»,                                             
далі за текстом -  товариство, продовжує свою діяльність згідно з Цивільним кодексом України, 
Господарським  кодексом України, Законом України «Про акціонерні товариства» та іншими 
нормативно-правовими актами України. 
 
 

1. НАЙМЕНУВАННЯ ТА МIСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ  ТОВАРИСТВА 
1.1. Повне найменування товариства:  
1.1.1. українською мовою -  Публічне акціонерне товариство  «Київський дослідно-експериментальний      
механічний завод». 
1.1.2. російською мовою – Публичное акционерное общество «Киевский опытно-экспериментальный 
механический завод». 
 
1.2. Скорочене найменування товариства:  
1.2.1. українською мовою –  ПАТ  «КДЕМЗ». 
1.2.2. російською мовою –ПАО «КОЭМЗ». 
1.3. Місцезнаходження товариства:Україна, 04080, м.Київ, вул.Фрунзе, буд.40.  
 

2. МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДIЯЛЬHОСТI ТОВАРИСТВА 
 
2.1. Товариство створено з метою задоволення суспільних та особистих потреб населення  у продукції, 
роботах, послугах, одержання прибутку на основі об’єднання фінансових та матеріальних коштів 
акціонерів, його використання на подальший розвиток товариства та забезпечення соціального захисту 
законних інтересів акціонерів. 
 
2.2. Предметом діяльності товариства є: 
2.2.1. Надання послуг по оренді офісних,  складских та виробничо-технічних приміщень;  
2.2.2. Проведення ремонтно-будівельних робіт; 
2.2.3. Розробка та впровадження промислової продукції (слюсарно-монтажний інструмент, ремонтно-
технологічне обладнання, складське технологічне обладнання, тощо промислової продукції); 
2.2.4. Обмін продукції власного виробництва на   продукцію   інших підприємств; 
2.2.5. Виробництво, придбання та реалізація агропромислової продукції, товарів народного споживання 
та інших товарів; 
2.2.6. Торгівельна діяльність; 
2.2.7. Послуги транспортного  експедирування; 
2.2.8. Ремонт автомобілів та виготовлення запасних частин до них; 
2.2.9. Надання послуг по медичному обслуговуванню населення (медична практика); 
2.2.10. Здійснення операцій з металобрухтом; 
2.2.11. Фізкультурно-оздоровча та спортивна діяльність; 
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2.2.12. Здійснення зовнішньоекономічної діяльності, в тому числі: 
- встановлення та проведення прямих зв'язків з підприємствами та організаціями інших країн, у тому 

числі укладання контрактів купівлі-продажу, бартерних та інших контрактів, не заборонених чинним 
законодавством України; 

  - здійснення на безвалютній або компенсаційній основі з зарубіжними партнерами обміну спеціалістами 
та творчими колективами; 
- організації та участі у закордонних торгах, виставках-продажах, конкурсах, ярмарках, аукціонах; 
- створення спільних підприємств, а також інші види діяльності, які не суперечать чинному 

законодавству України. 
2.3. Товаpиство має пpаво займатись також iншими видами пiдприємницької дiяльностi, не 
забороненими чинним законодавством України. 
2.4. У випадках, пеpедбачених Законом, товаpиство одеpжує лiцензiї на заняття окpемими видами 
дiяльностi.  

 
 

3. ПРАВОВИЙ СТАТУС  ТА ПРАВА ТОВАРИСТВА 
 
3.1. Товариство за  організаційно-правовою формою є акціонерним товариством. 
3.2. Товариство за  типом є публічним. 
3.3. Товариство вважається створеним і набуло прав юридичної особи з дати його державної реєстрації 
в установленому законодавством порядку. 
3.4. Товариство має самостійний баланс, поточні та інші рахунки в банках, круглу печатку зі своїм 
повним найменуванням та ідентифікаційним номером, інші печатки та штампи, має  фірмові бланки   та 
інші реквізити. 
3.5. Товариство має право вiдкривати рахунки (поточні, валютні, вкладні та інші) у банках (в тому числi 
за мiсцем розташування структурних підрозділів, як в Українi, так i за кордоном) у нацiональнiй та 
iноземнiй валютах; 
3.6. Товариство діє на принципах повної господарської самостійності і самоокупності. 
3.7. Товариство відповідає за своїми зобов ’язаннями всім належним йому на праві власності майном. 
3.8. Товариство не відповідає  за зобов ’язаннями акціонерів. До товариства та його органів не можуть 
застосуватися будь-які санкції, що обмежують їх права у разі вчинення акціонерами протиправних дій. 
3.9. Акціонери не відповідають  за зобов ’язаннями товариства і несуть ризик збитків, пов’язаних з 
діяльністю товариства, тільки в межах належних їм акцій. До акціонерів не можуть застосовуватися 
будь-які санкції, що обмежують їх права, у разі вчинення протиправних дій товариством або іншими 
акціонерами.  
3.10. Акціонери, які не повністю оплатили акції, відповідають за зобов’язаннями товариства у межах 
неоплаченої частини вартості належних їм акцій.  
3.11. Товариство не відповідає за зобов’язаннями створених ним юридичних осіб, а вони не 
відповідають за  зобов’язаннями Товариства, крім випадків, передбачених законодавством України. 
3.12. Товариство не відповідає за зобов’язаннями держави, а держава не відповідає за зобов’язаннями 
Товариства. 
3.13. Товариство для досягнення цілей своєї статутної діяльності має право в установленому 
законодавством України порядку:  
3.13.1. набувати майнових та особистих немайнових прав, нести обов’язки, укладати з юридичними та 
фізичними особами цивільно-правові угоди, зокрема, купівлі-продажу, підряду, оренди, лізингу, 
застави, страхування, перевезень, зберігання, доручення, комісії, надання послуг, інші договори та 
правочини; 
3.13.2. виступати в судах загальної юрисдикції, господарському, адміністративному та третейському 
судах України, а також у судах інших держав як позивач, відповідач, третя особа; 
3.13.3. випускати власні цінні папери та реалізовувати їх юридичним особам і громадянам України та 
інших держав, купувати та реалізовувати цінні папери; 
3.13.4. набувати у власність майно, включаючи майно, передане акціонерами. Товариство відповідно до 
законодавства України володіє, користується і розпоряджається майном, що є у його власності, 
відповідно до мети створення, напрямків статутної діяльності товариства та призначення майна. 
Майно і активи товариства, його дочірніх підприємств та відокремлених підрозділів, а також майно, що 
передано товариству у користування і знаходиться на території України, не підлягає націоналізації, 
конфіскації чи іншому вилученню, за винятком випадків, передбачених законодавством України; 
3.13.5. встановлювати ціни і тарифи на власну продукцію, виконані роботи, надані послуги; 
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3.13.6. створювати спільно з іншими українськими та іноземними юридичними і фізичними особами на 
території України та за кордоном підприємства, акціонерні та інші господарські товариства, брати 
участь в асоціаціях, концернах, консорціумах і інших об’єднаннях, відповідно до вимог законодавства 
України; 
3.13.7. створювати дочірні підприємства. Дочірні підпрємства діють на підставі статутів та 
користуються правами юридичної особи; 
3.13.8. створювати фiлiї, представництва, дирекції, управління, відділення та інші структурні підрозділи 
(далі - "структурні підрозділи"), відкривати їм рахунки (субрахунки) як на території України, так і за її 
межами в порядку, що не суперечить законодавству держави, на територiї якої вони створенi.   Філії, 
представництва та інші відокремлені структурні підрозділи не є юридичними особами, діють від імені 
товариства та функціонують на підставі положень про них. Керівники філії, представництва або іншого 
відокремленого структурного підрозділу діють на підставі довіреності, що видається товариством; 
товариство відповідає за зобов'язаннями своїх відокремлених структурних підрозділів. Товариство, 
закріплює за ними належне йому майно, а для здійснення господарської діяльності - визначає мету та 
предмет діяльності таких підрозділів, склад і компетенцію їх органів управління, порядок прийняття 
ними рішень, склад і порядок використання майна, визначає інші умови господарювання у 
затверджених ним Положеннях.  
3.13.9. самостійно визначати форми, системи, розміри та види оплати праці для своїх працівників; 
3.13.10. встановлювати технічно обгрунтовані норми праці, додаткові відпустки, скорочений робочий 
день та інші соціальні пільги для своїх працівників; 
3.13.11. вчиняти інші дії, що не суперечать законодавству України. 
3.13.12. одеpжувати банкiвськi кpедити в національній та іноземній валютах, розміщувати кошти на 
депозит в банках, надавати (за рахунок своїх коштiв) та отримувати позики вiд юридичних та фiзичних 
осiб, інвестувати та реінвестувати свої кошти; 
3.13.13.  будувати,  набувати,  відчужувати,  брати  і  здавати  в  оренду, передавати в заставу, продавати  
і  передавати  юридичним  та  фізичним  особам  і  їх  підрозділам,  обмінювати,  надавати  в  
використання  або  у  позику  будівлі,  обладнання,  транспорт,  інвентар, сировину,  матеріальні  і  
інтелектуальні  цінності,  та  інше  рухоме  та  нерухоме  майно  (в т.ч.  земельні  ділянки),  які  
належать  товариству,  а  також  списувати  їх  з  балансу,  якщо  інше  не  передбачено  законодавчими  
актами  України; 
3.13.14. проводити операцiї на бiржах;  
3.13.15. одержувати безоплатні та благодійні внески, пожертвування організацій, підприємств та 
громадян,   
3.13.16. здійснювати інвестування та одержувати інвестиції, в тому числі від іноземних інвесторів; 
3.13.17. будувати будинки, споруди, інші об’єкти нерухомого майна капітального та тимчасового 
характеру; 
3.13.18. надавати короткострокові безвітсоткові позики акціонерам та працівникам товариства; 
3.13.19. вести iншу дiяльність, не заборонену законодавством України; 
3.14. Товариство вживає заходів для розвитку науково-технічного співробітництва з іншими 
підприємствами, установами та організаціями, в тому числі іноземними. 
3.15. Товариство забезпечує виконання спільних науково-дослідних, проектно-конструкторських та 
експериментальних робіт, обмінюється в установленому порядку науково-технічною інформацією, 
організує навчання та стажування спеціалістів, у тому числі за кордоном. 
3.16. Товариство здійснює оперативний, бухгалтерський, податковий облік результатів своєї діяльності, 
веде статистичну звітність. 
3.17. Фінансові результати діяльності товариства визначаються на підставі річного бухгалтерського 
балансу. 
3.18. Порядок організації та ведення бухгалтерського, податкового обліку і подання фінансової, 
податкової та статистичної звітності визначається відповідним законодавством України. 
3.19. Товариство в установленому порядку може здійснювати зовнішньоекономічну діяльність. 
3.20. Товариство самостійно планує фінансово-господарську діяльність, виходячи з попиту на його 
товари, роботи і послуги. 
3.21. Товариство   наділяється   цивільною   правоздатністю   і дієздатністю. 
3.22. З метою реалізації своїх статутних завдань товариство здійснює володіння, користування і 
розпорядження своїм майном у відповідності до законодавства України. 
3.23.Товариство  діє на підставі Статуту протягом необмеженого строку, якщо акціонерами Товариства 
у відповідності до положень цього Статуту або судом не буде прийнято рішення про його ліквідацію 
або реорганізацію. 
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4. АКЦIОНЕРИ ТОВАРИСТВА,  ЇХ ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ 

 
4.1. Акціонерами товариства визнаються  фізичні та юридичні особи, які є власниками акцій товариства. 
4.2. Кожною простою акцією товариства її власнику – акціонеру надається однакова сукупність прав, 
включаючи права на : 
-  участь в упpавлiннi  товаpиством; 
- отримання дивiдендів; 
- отpимання в разі ліквідації товариства частини його майна або вартості частини майна товариства 
пропорційно  до вартості належних йому акцій товариства; 
- отримання iнфоpмацiї пpо господарську дiяльнiсть товаpиства; 
- обирати  та  бути  обраним  до  органів  управління товариства; 
- передання свого права голосування довіренній особі (представнику); 
- купівлі акцій товариства у порядку, визначенному законодавством та цим статутом; 
- продаж акцій товариства в порядку, визначенному статутом; законодавством, внутрішніми 
документами товариства та рішеннями органів управління товариства, прийнятими відповідно до їх 
компетенції; 
- переважне право на придбання додатково випущених акцій товариства, відчудження належних їм 
акцій без згоди інших акціонерів та товариства; 
- інші права, передбачені  законодавством. 
4.3. Права акціонерів – власників привілейованих акцій кожного класу не визначаються  у зв’язку з тим, 
що випуск  привілейованих акцій товариством не передбачено. 
4.4. Акціонер має право призначити свого представника без обмеження строку повноважень або на 
певний строк (у разі, якщо акція перебуває у спільній власності декількох осіб, повноваження щодо 
голосування на загальних зборах здійснюється за їхньою згодою одним із співвласників або їх 
загальним представником). Акціонер має право у будь-який момент відкликати або замінити свого 
представника, повідомивши про це наглядову раду товариства. 
4.5. Акціонер має право надати довіренність на право участі та голосування на загальних зборах 
акціонерів декільком своїм представникам. Надання довіренності на право участі та голосування на 
загальних зборах акціонерів не виключає його право участі на цих загальних зборах. 
4.6. Акціонер  має  право  голосувати  особисто  або  через  представників,  що  діють  на  підставі  
постійної  або  одноразової  довіреності,  засвідченої  реєстратором, депозитарієм, зберігачем , 
нотаріально та іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальня дії або в іншому  передбаченому 
законодавством України  порядку. 
4.7.  Акцiонери зобов'язанi: 
- дотpимуватися Статуту, інших внутрішніх документів товаpиства; 
- виконувати piшення загальних зборів, інших органів товариства;  
- виконувати  свої  зобов'язання перед товариством, у тому числі пов’язані з майновою участю; 
- оплачувати акції у розмірі, в порядку та засобами, що передбачені Статутом товариства; 
- не pозголошувати комеpцiйну таємницю та конфiденцiйну iнфоpмацiю пpо дiяльнiсть товаpиства; 
- не вчиняти   дій,  що  можуть  заподіяти  шкоду   діловій  репутації товариства; 
4.8.Особливі  права,  що  надаються  акціонерам (власникам)  іменних  цінних  паперів,  не  передбачені. 
 

5. МАЙHО ТОВАРИСТВА 
 
5.1. Майно товариства складають  основні фонди й оборотні засоби (кошти), а також інші цінності, 
вартість яких відображається в балансі товариства. 
товаpиство є власником: 
- майна, переданого йому у властність акціонерами; 
- доходів, одержаних від господарської діяльності товариства; 
- грошових коштів, акумульованих за рахунок випуску цінних паперів; 
 
- цiнних паперiв, пpидбаних ним, та iнших надходжень, отриманих на пiдставах, що не суперечать 
законодавству;  
- капітальних вкладень; 
- благодійних внесків та пожертвувань; 
- іншого майна, набутого товариством  на підставах, не заборонених законом. 
5.2. Джеpелами фоpмування майна товаpиства є: 
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- грошові  і матеріальні внески акцiонеpiв; 
- доходи,отримані від господарської діяльності; 
- надходження від діяльності підприємств, заснованих товариством; 
- доходи, від розміщення чи реалізації цінних паперів; 
- майно, набуте товариством на підставах, не заборонеих законом; 
- капітальні вкладення; 
- кpедити банкiв та iнших кpедитоpiв; 
- безоплатнi, благодiйнi внески, пожеpтвування юpидичних та фізичних осiб; 
- iншi джеpела, що не забоpоненi законодавством Укpаїни. 
5.3. Держава гарантує захист майнових прав товариства. Вилучення державою у товариства майна, що 
ним використовується, здійснюється лише у випадках і порядку, передбачених законом.  
5.4.  Ризик випадкової загибелі або пошкодження майна, що є власністю товариства або передано йому 
в користування, несе товариство. 
5.5. Товариство має право продавати і передавати іншим підприємствам, установам, організаціям, 
обмінювати, передавати в оренду, надавати безкоштовно в тимчасове користування або в позику 
належні йому будинки, споруди, приміщення, устаткування, транспортні засоби, інвентар, сировину та 
інші матеріальні цінності, а також списувати їх з балансу. Товариство має право купувати, одержувати 
на засадах дарування, уступки, орендувати або іншими способами одержувати майно або права на нього 
від підприємств, установ, організацій та громадян. 
5.6. Товариство має право випускати цінні папери в порядку, визначеному законодавством України. 
5.7. Товариство має право набувати у власність та розпоряжатися цінними паперами інших підприєств, 
а також вчиняти щодо цих цінних паперів будь-які дії, що не заборонені  законодавством України. 
5.8. Створені товариством дочірні підприємства, фiлiї, представництва, дирекції, управління, відділення  
та інші структурні підрозділи можуть наділятися основними засобами та обіговими коштами, що 
належать товариству. 
5.9. Фiлiї, представництва, дирекції, управління, відділення, інші структурні підрозділи діють на 
підставі положень про них, дочірні підпрємства - на підставі статутів, що затверджуються загальними 
зборами Товариства. 
5.10. Керівники філії, представництва або іншого відокремленого структурного підрозділу  діють на 
підставі довіреності, що видається головою правління товариства; 
5.11. Ринкова вартість майна, в тому числі емісійних цінних паперів, визначається відповідно до 
законодавства України. 
 

6. СТАТУТНИЙ І ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ ТОВАРИСТВА 
 
6.1. Для забезпечення дiяльностi товариства та гарантування інтересів його кредиторів у товаристві  
створено статутний капітал. 
6.1.1.Розмір статутного капіталу товариства сформовано з суми номінальної вартості всіх розміщених 
акцій товариства та становить  1 425 435(один мільйон чотириста двадцять п’ять тисяч  чотириста 
тридцять  п’ять) гривень 25 копійок. 
6.1.2.Статутний капітал товариства подiлено на 5 701 741 (п’ять мільйонів сімсот одна тисяча сімсот 
сорок одна) просту іменну акцію номінальною вартістю 0,25  гривні кожна. 
6.1.3. Власний капітал (вартість чистих активів) товариства – різниця між сукупною вартістю активів 
Товариства та вартістю його зобов’язань перед іншими особами. 
6.2.Товариство має право змiнювати (збiльшувати або зменшувати) розмiр статутного капіталу в 
порядку, встановленому  Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку. 
6.3.1. Статутний капітал товариства збільшується шляхом підвищення номінальної вартості акцій або 
розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості у порядку, встановленому Державною 
комісією з цінних паперів та фондового ринку. 
6.3.2. Товариство має право збільшувати статутний капітал після реєстрації звітів про результати 
розміщення всіх попередніх випусків акцій. 
6.3.3. Збільшення статутного капіталу товариства із залученням додаткових внесків здійснюється 
шляхом розміщення додаткових акцій.  
6.3.4. Збільшення статутного капіталу товариства без залучення додаткових внесків здійснюється 
шляхом підвищення номінальної вартості акцій. Товариство не має права приймати рішення про 
збільшення статутного капіталу шляхом публічного розміщення акцій, якщо розмір власного капіталу є 
меншим, ніж розмір його статутного капіталу. Збільшення статутного капіталу товариства у разі 
викуплених товариством акцій  не допускається. 
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6.3.5. Обов’язковою умовою збільшення статутного капіталу товариством є відповідність розміру 
статутного капіталу після його збільшення вимогам, передбаченим законодавством України, на дату 
реєстрації змін до статуту товариства. 
6.3.6. Збільшення статутного капіталу товариства для покриття збитків не допускається.  
6.4. Прийняття рiшення про збiльшення/зменшення статутного капіталу належить до виключної 
компетенції загальних зборів акцiонерiв. 
6.5. Зменшення статутного капіталу товариства. 
а) статутний капітал товариства зменшується в порядку, встановленому Державною комісією з цінних 
паперів та фондового ринку, шляхом зменшення номінальної вартості акцій або шляхом анулювання 
раніше викуплених  товариством акцій та зменшення їх загальної кількості. 
б) після прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства правління протягом 30 днів 
письмово повідомляє про таке рішення кожного кредитора, вимоги якого до товариства не забезпечені 
заставою, гарантією чи порукою. 
в) кредитор, вимоги якого до товариства не забезпечені заставою чи порукою, протягом 30 днів після 
надходження йому зазначеного в п.6.5.б. повідомлення може звернутися до товариства з письмовою 
вимогою про здійснення протягом 45 днів одного з таких заходів на вибір товариства: забезпечення 
виконання зобов’язань шляхом укладання договору застави чи поруки, дострокове припинення або 
виконання зобов’язань перед кредитором, якщо інше не передбачено договором між товариством та 
кредитором. У разі, якщо кредитор не звернувся у строк, передбачений цим пунктом, до товариства з 
письмовою вимогою, вважається, що він не вимагає від товариства вчинення  додаткових дій щодо 
зобов’язань перед ним. 
г) зменшення товариством статутного капіталу нижче встановленого законом розміру призводить до 
ліквідації товариства. 
6.6. Товариство в порядку, встановленому Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку, 
має право анулювати викуплені ним акції та зменшити статутний капітал або підвищити номінальну 
вартість решти акцій, не змінюючи при цьому розмір статутного капіталу. 
6.7. Якщо після закінчення другого та кожного наступного фінансового року вартість чистих  активів 
товариства виявиться меншою від статутного капіталу, товариство  зобов’язане оголосити про 
зменшення свого статутного капіталу та зареєструвати відповідні зміни до Статуту у встановленому 
порядку. Якщо вартість чистих активів товариства стає меншою від мінімального розміру статутного 
капіталу, встановленого законом, товариство підлягає ліквідації. 

 
7. РЕЗЕРВНИЙ КАПІТАЛ ТОВАРИСТВА 

 
7.1. У Товаристві формується резервний капітал у розмiрi 25% Статутного капіталу  товариства. 
7.2. Резервний капітал формується шляхом щорічних відрахувань від чистого прибутку товариства або 
за рахунок нерозподіленого прибутку. 
7.3. До досягнення визначеного у п.7.1. цього Статут розміру резервного капіталу розмір щорічних 
відрахувань не може бути меншим, ніж 5 відсотків суми чистого пpибутку товариства за рік. 
7.4. Резервний капітал створюється  для покриття збитків товариства.  
 

8. ПРИБУТОК 
 
8.1. Балансовий пpибуток товаpиства утвоpюється з надходжень вiд господаpської дiяльностi пiсля 
покpиття матеpiальних та пpиpiвнених до них витрат i витpат на оплату пpацi. З балансового пpибутку 
товаpиство сплачує пpоценти за кpедити, податки та iншi пеpедбаченi законодавством платежi у 
бюджет. Чистий пpибуток, що утвоpюється пiсля здiйснення вказаних  pозpахункiв, залишається у 
повному pозпоpядженнi товариства. 
8.2. Поpядок pозподiлу чистого пpибутку та покpиття збиткiв визначається загальними збоpами 
акцiонерiв товаpиства. 
8.3. За  рахунок  чистого прибутку: 
- створюється  резервний  капітал;  
- проводиться виплата дивідендів.  
 
 

9. ДИВIДЕНДИ ТОВАРИСТВА 
 
9.1. Товариство виплачує  дивiденди виключно грошовими коштами 
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9.2.Дивіденди виплачуються на акції, звіт про результати розміщення яких зареєстровано у 
встановленому законодавством України порядку. 
9.3. Виплата дивідендів здійснюється з чистого прибутку звітного року та/або нерозподіленого 
прибутку на підставі рішення загальних зборів акціонерів товариства у строк, що не перевищує шести 
місяців з дня прийняття  загальними зборами рішення про виплату дивідендів. 
9.4. Рішення про виплату дивідендів та їх розмір за простими акціями приймається загальними зборами 
акціонерного товариства. 
9.5. Для кожної виплати дивідендів наглядова рада акціонерного товариства встановлює дату складання 
переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядок і строк їх виплати. Дата складання 
переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів за простими акціями, не може передувати даті 
прийняття рішення загальними зборами про виплату дивідендів. 
9.6. Товариство повідомляє акціонерів, які мають право на отримання дивідендів, фондову біржу, у 
біржовому реєстрі якої перебуває товариство, про дату, розмір, порядок та строк їх виплати шляхом 
надіслання кожному з них письмового повідомлення рекомендованим листом або вручається під 
особистий підпис акціонера (його повноважного представника) протягом 10 робочих днів з дня 
прийняття загальними зборами акціонерів рішення про виплату дивідендів. 
9.7. У разі відчуження акціонером належних йому акцій після дати складання переліку осіб, які мають 
право на отримання дивідендів, але раніше дати виплати дивідендів, право на отримання дивідендів 
залишається в особи, зазначеної у такому переліку. 
9.8. Обмеження на виплату дивідендів встановлюється   законодавством України. 
 

 
10. ЦIННI ПАПЕРИ ТОВАРИСТВА 

 
10.1. Акція товариства посвідчує корпоративні права акціонера щодо товариства. 
10.2. Усі акції товаpиства є іменні.   Акції товаpиства  існують виключно в бездокументарній формі. 
10.3. Товариство здійснює розміщення акцій виключно простого типу. Розміщення акцій 
привілейованого типу товариством не передбачено. 
10.4. Товаpиство випускає акцiї  на весь pозмip його Статутного капіталу i проводить їх реєстрацiю в 
порядку,  передбаченому  законодавством України. 
10.5. Умови та порядок конвертації  привілейованих акцій певного класу у прості акції товариства чи у 
привілейованих акцій іншого класу не визначаються у зв’язку з тим, що випуск привілейованих акцій 
товариством не передбачено. 
10.6. Прості акції  товариства не підлягають конвертації у привілейовані акції або інші цінні папери 
Товариства. 
10.7. Товариство може здійснювати емісію акцій тільки за рішенням загальних зборів. 
10.8. Товариство може здійснювати розміщення інших цінних паперів, крім акцій, за рішенням 
Наглядової ради. Рішення про розміщення цінних паперів на суму, що перевищує 25 відсотків вартості 
активів товариства, приймається загальними зборами акціонерів. 
10.9. Товариство може здійснювати емісію акцій та облігацій для переведення зобов’язань товариства у 
цінні папери в порядку, встановленому Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку. 
10.10. Ціна на акції визначається товариством відповідно до законодавства України. 
10.11. Товариство не має права розміщувати жодну акцію за ціною нижчою за її номінальну вартість. 
10.12. Акціонери оплачують акції товариства  гpошовими коштами в порядку, визначеному  
законодавством України. 
10.13. У разі несплати акцій у встановлений строк акціонер сплачує товариству за час прострочення 10 
відсотків річних від суми простроченого платежу. 
10.14. Акціонери, які не повністю оплатили акції, відповідають за зобов’язаннями товариства у межах 
неоплаченої частини вартості належних їм акцій. 
10.15. Укладення договорів купівлі-продажу акцій товариства здійснюється лише на фондовій біржі. 
10.16.  Акціонерне товариство не має права приймати в заставу власні цінні папери. 
10.17. Консолідація та дроблення акцій: 
а) Товариство має право здійснювати консолідацію всіх розміщених ним акцій, внаслідок чого дві або 
більше акцій конвертуються в одну нову акцію того самого типу і класу. 
б) Обов’язковою умовою консолідації є обмін акцій старої номінальної вартості на цілу кількість акцій 
нової номінальної вартості для кожного з акціонерів. 
в) Товариство має право здійснювати дроблення всіх розміщених ним акцій, внаслідок чого одна акція 
конвертується у дві або більше акцій того самого типу і класу. 
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г) Консолідація та дроблення акцій не повинні призводити до зміни розміру статутного капіталу 
товариства. 
д) У разі консолідації або дроблення акцій до статуту товариства вносяться відповідні зміни в частині 
визначення номінальної вартості  та кількості розміщених акцій. 
е) Порядок здійснення консолідації та дроблення акцій товариства встановлюється Державною комісією 
з цінних паперів та фондового ринку. 
 

11.ВИКУП ТА ОБОВЯЗКОВИЙ ВИКУП ТОВАРИСТВОМ РОЗМІЩЕНИХ НИМ ЦІННИХ 
ПАПЕРІВ 

 
11.1. Товариство має право за рішенням загальних зборів акціонерів викупити у акціонерів акції за 
згодою власників цих акцій. Порядок реалізації цього права визначається у рішенні загальних зборів 
акціонерів. Рішенням загальних зборів обов’язково встановлюються: 
11.1.1. порядок викупу, що включає максимальну кількість, тип та/або клас акцій, що викуповуються; 
11.1.2. строк викупу; 
11.1.3. ціна викупу (або порядок її визначення); 
11.1.4. дії товариства щодо викуплених акцій (їх анулювання або продаж). 
11.2. Товариство зобов’язане придбавати акції у кожного акціонера, який приймає (акцептує) 
пропозицію (оферту) про викуп акцій, за ціною, вказаною в рішенні загальних зборів акціонерів. 
11.3. Товариство має право за рішенням наглядової ради викупити розміщені ним інші, крім акцій, цінні 
папери за згодою власників цих цінних паперів, якщо це передбачено проспектом емісії таких цінних 
паперів. 
11.4. Загальні збори не мають права приймати рішення про викуп акцій, якщо: 
11.4.1. на дату викупу акцій товариство має зобов’язання з обов’язкового викупу акцій відповідно до 
цього Статуту та законодавства України; 
11.4.2. Товариство є неплатоспроможним або стане таким внаслідок викупу акцій; 
11.4.3. власний капітал товариства є меншим, ніж сума його статутного капіталу, резервного капіталу та 
розміру перевищення ліквідаційної вартості привілейованих акцій над їх номінальною вартістю, або 
стане меншим внаслідок такого викупу. 
11.5. Товариство не має права приймати рішення, що передбачає викуп акцій товариства без їх 
анулювання, якщо після викупу частка акцій товариства, що перебувають в обігу, стане меншою, ніж 80 
відсотків статутного капіталу. 
11.6. Кожний акціонер – власник простих акцій товариства має право вимагати здійснення 
обов’язкового викупу товариством належних йому голосуючих акцій, якщо він зареєструвався для 
участі у загальних зборах та голосував проти прийняття загальними зборами рішення про: 
11.6.1. злиття, приєднання, поділ, перетворення, виділ товариства; 
11.6.2. зміну типу товариства; 
11.6.3. вчинення товариством значного правочину; 
11.6.4. зміну розміру статутного капіталу товариства. 
11.7. Протягом 30 днів після прийняття загальними зборами рішення, що стало підставою для вимоги 
обов’язкового викупу акцій, акціонер, який має намір реалізувати зазначене право, подає товариству 
письмову вимогу. У вимозі акціонера про  обов’язковий викуп акцій мають бути зазначені його 
призвище (найменування), місце проживання (місцезнаходження), кількість, тип та/або клас акцій, 
обов’язкового викупу який він вимагає. 
11.8. Протягом 30 днів після отримання вимоги акціонера про обов’язковий викуп акцій товариство 
здійснює оплату вартості акцій за ціною викупу, зазначеною в повідомленні про право вимоги 
обов’язкового викупу акцій, що належать акціонеру, а відповідний акціонер повинен вчинити усі дії, 
необхідні для набуття  товариством права власності на акції,  обов’язкового викупу яких він вимагає. 
11.9. Ціна обов’якового викупу акцій визначається відповідно до законодавства України, але не може 
бути меншою, ніж їх ринкова вартість. 
11.10. У разі порушення зобов’язання товариства щодо обов’якового викупу акцій, товариство несе 
відповідальність, передбачену законодавством України, а також сплачує за час прострочення 10 
відсотків річних від суми простроченого платежу. 
11.11. Викуплені товариством акції не враховуються у разі розподілу прибутку, голосування та 
визначення кворуму загальних зборів акціонерів. Товариство повинно протягом року з моменту викупу 
продати викуплені товариством акції або анулювати їх відповідно до рішення загальних зборів 
акціонерів, яким було передбачено викуп товариством власних акцій. 
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12. ОРГАНИ УПРАВЛIННЯ ТОВАРИСТВА 
 
Органами управління товариством є: 
- загальнi збори акцiонерiв – вищий орган  управління товариства; 
- правлiння – виконавчий орган управління товариства. 
- наглядова рада  - орган управління, що контролює та регулює діяльність виконавчого органу 
управління товариства; 
- ревізійна комісія (ревізор) – орган управління, що здійснює перевірку фінансово-господарської 
діяльності товариства. 
 

12.1.ЗАГАЛЬНI ЗБОРИ АКЦIОНЕРIВ 
(порядок скликання та проведення загальних зборів) 

 
12.1.1. Вищим органом товариства є загальнi збори акцiонерiв.   
12.1.2. Товариство зобов’язане щороку скликати  загальнi збори ( річні загальні збори). 
12.1.3. Річні загальні збори акціонерів скликаються не рідше одного разу на рік не пізніше 30 квітня 
наступного за звітним року. 
12.1.4. Усі інші загальні збори, крім річних, вважаються позачерговими. 
12.1.5. До порядку денного річних загальних зборів акціонерів обов’язково вносяться питання про 
затвердження річного звіту товариства, про розподіл прибутку і збитків товариства та про прийняття 
рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради, правління товариства, ревізійної комісії 
(ревізора). 
12.1.6. Не рідше ніж раз на три роки до порядку денного загальних зборів акціонерів товариства 
обов’язково вносяться питання про обрання членів наглядової ради, затвердження умов цивільно-
правових договорів, що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, 
яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами наглядової ради, а також  
про прийняття рішення про припинення повноважень членів наглядової ради товариства. 
12.1.7. Загальні збори проводяться за рахунок коштів акціонерного товариства. У разі якщо позачергові 
загальні збори проводяться з ініціативи акціонера (акціонерів), це  акціонер (акціонери) оплачує 
(оплачують) витрати на організацію, підготовку та проведення таких загальних зборів.   
12.1.8. У загальних зборах товариства можуть брати участь особи, включені до переліку акціонерів, які 
мають право на таку участь, або їх представники. 
12.1.9. Посадові особи органів товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками 
інших акціонерів товариства на загальних зборах акціонерів. 
12.1.10. На загальних зборах за запрошенням особи, яка скликає загальні збори, також можуть бути 
присутні представник аудитора товариства та посадові особи товариства незалежно від володіння ними 
акціями товариства, представник органу, який відповідно до Статуту представляє права та інтереси 
трудового колективу. 
12.1.11. На вимогу акціонера товариство або особа, яка веде облік права власності на акції товариства, 
зобов’язані надати інформацію про включення його до переліку акціонерів, які мають право на участь у 
загальних зборах. 
12.1.12.Зміни до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів, після 
його складання заборонено.  
12.1.13. Обмеження права акціонерів на участь у загальних зборах встановлюється законодавством 
України. 
12.1.14. Позачергові загальні збори акціонерів скликаються наглядовою радою товариства: 
 12.1.14.1. з власної ініціативи; 

12.1.14.2. на вимогу правління – у разі порушення провадження про визнання товариства 
банкрутом або необхідності вчинення товариством значного правочину; 

 12.1.14.3. на вимогу ревізійної комісії (ревізора); 
12.1.14.4. на вимогу акціонера (акціонерів), який на день подання вимоги сукупно є власниками 
(власником) 10 і більше відсотків простих акцій товариства; 

 12.1.14.5. в інших випадках, встановлених законом або цим статутом. 
12.1.15. Порядок скликання загальних зборів акціонерів: 

12.1.15.1. Письмове повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів товариства та їх 
порядок денний надсилається кожному акціонеру, зазначеному в переліку акціонерів, 
складеному в  порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, на 
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дату, визначену наглядовою радою, а в разі скликання позачергових  загальних зборів на вимогу 
акціонерів у випадках, передбачених законодавством, -  акціонерами, які цього вимагають.  
12.1.15.2. Встановлена дата не може передувати дню прийняття рішення про проведення 
загальних зборів акціонерів товариства і не може бути встановлена раніше ніж за 60 днів до дати 
проведення загальних зборів акціонерів товариства. 
12.1.15.3. Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів товариства має містити 
дані, що передбачені законодавством України, а саме: 
1) повне найменування та місцезнаходження товариства; 
2) дата, час та місце проведення (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 складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах; 
5) перелік питань,що виносяться на голосування; 
6) порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час 
підготовки до загальних зборів. 
12.1.15.4. Письмове Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів товариства та їх 
порядок денний надсилається акціонерам персонально (з урахуванням п.12.1.15.5. цього 
Статуту) особою, яка скликає загальні збори, простим поштовим відправленням  або вручається 
під особистий підпис акціонера (його повноважного представника) у строк не пізніше ніж за 30 
днів до дати проведення загальних зборів акціонерів товариства. Повідомлення розсилає 
(вручає) особа, яка скликає загальні збори, або особа, яка веде облік прав власності на акції 
товариства у разі скликання загальних зборів акціонерами. 
12.1.15.5. Товариство не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення загальних зборів публікує в 
офіційному друкованому органі повідомлення про проведення загальних зборів.Товариство 
додатково надсилає повідомлення про проведення загальних зборів та їх порядок денний 
фондовій біржі, на якій товариство пройшло процедуру лістингу, а також не пізніше ніж за 30 
днів до дати проведення загальних зборів розміщує на власній веб-сторінці в мережі Інтернет 
повідомлення про проведення загальних зборів акціонерного товариства. 
12.1.15.6. У разі реєстрації акцій на ім’я номінального утримувача Повідомлення про 
проведення загальних зборів та порядок денний надсилається номінальному утримувачу, який 
забезпечує персональне Повідомлення акціонерів, яких він обслуговує. 
12.1.15.7. Вимога про скликання позачергових загальних зборів подається в письмовій формі 
Правлінню за місцем знаходженням товариства із зазначенням відомостей, визначених 
законодавством України. 
12.1.15.8. Наглядова рада приймає рішення про скликання позачергових загальних зборів або 
про відмову в такому скликанні протягом 10 днів з моменту отримання вимоги про їх скликання. 
12.1.15.9. Рішення про відмову у скликанні позачергових загальних зборів товариства може бути 
прийнято тільки у випадках, передбачених  законодавством України. 

12.1.16. Від дати надіслання Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів до дати 
проведення загальних зборів товариство повинно надати акціонерам можливість ознайомитися з 
документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням 
товариства у робочі дні, робочий час та в доступному місці, а в день проведення загальних зборів – 
також у місці їх проведення. У разі якщо порядок денний загальних зборів передбачає голосування з 
питань обов’язкового викупу акціонерним товариством акцій на вимогу акціонерів, товариство надає 
акціонерам можливість ознайомитися з проектом договору про викуп товариством акцій. Умови такого 
договору повинні бути єдиними для всіх акціонерів.  
12.1.17. 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 що до кандидатів до складу органів товариства – не пізніше ніж за 4 дні до дати 
проведення загальних зборів товариства. 
12.1.18. Порядок денний загальних зборів акціонерів товариства попередньо затверджується 
наглядовою радою товариства, а в разі скликання позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів – 
акціонерами товариства, які цього вимагають. 
12.1.19. Кожний акціонер в порядку, передбаченому  законодавством України, має право внести 
пропозиції щодо питань, включених до порядку денного загальних зборів товариства, а також щодо 
нових кандидатів до складу органів товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного 
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складу кожного з органів товариства. Пропозиції вносяться не пізніше, ніж за 20 днів до проведення 
загальних зборів товариства, а що до кандидатів до складу органів товариства – не пізніше ніж за 7 днів 
до дати проведення загальних зборів товариства. 
12.1.20. Рішення про відмову у включенні до порядку денного загальних зборів акціонерного 
товариства пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків простих 
акцій, може бути прийнято тільки у разі: 

- недотримання акціонерами строку, встановленого п.12.1.19.; 
- неповноти даних, передбачених законодавством. 

12.1.21.Зміни  до порядку денного загальних зборів вносяться лише шляхом включення нових питань та 
проектів рішень із запропонованих питань. Товариство не має права вносити зміни до запропонованих 
акціонерами питань або проектів рішень. 
12.1.22. Рішення про відмову включення пропозицій до порядку денного загальних зборів може бути 
прийнято тільки у випадках, передбачених  законодавством України. 
12.1.23. Товариство не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів повинно повідомити 
акціонерів згідно із цим Статутом про зміни у порядку денному. 
12.1.24. Письмове повідомлення про зміни у порядку денному загальних зборів товариства 
надсилається акціонерам персонально особою, яка скликає загальні збори, простим поштовим 
відправленням  або вручається під особистий підпис акціонера (його повноважного представника) у 
строк не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів акціонерів товариства. 
Повідомлення розсилає (вручає) особа, яка скликає загальні збори, або особа, яка веде облік прав 
власності на акції товариства у разі скликання загальних зборів акціонерами. Додатково такеж 
повідомлення надсилається фондовій біржі, на якій товариство пройшло процедуру лістингу, 
номінальному утримувачу, а також не пізніши ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів 
розміщує на власній веб-сторінці мережі Інтернет відповідну інформацію про зміни у порядку денному 
загальних зборів. 
12.1.25. Товариство не має права вносити зміни до запропонованих акціонерами питань або проектів 
рішень.  
12.1.26. Загальні збори акціонерів не можуть приймати рішення з питань, не включених до порядку 
денного. 
12.1.27. Загальні збори акціонерів проводяться на території України в межах населенного пункту за 
місцем знаходженням товариства. 
12.1.28. Порядок проведення загальних зборів акціонерів товариства встановлюється загальними 
зборами  акціонерів з урахуванням таких положень: 

12.1.28.1. Загальні збори товариства не можуть розпочатися раніше, ніж зазначено у 
повідомленні про їх проведення; 
12.1.28.2. Реєстрація акціонерів (їх представників) проводиться на підставі переліку акціонерів, 
які мають право на участь у загальних зборах, складенного на 24 годину за три робочих дні до 
дня проведення таких зборів в порядку, встановленного законодавством про депозитарну 
систему України. Вносити зміни до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних 
зборах акціонерного товариства, після його складення заборонено; 
12.1.28.3. Реєстрацію акціонерів (їх представників) проводить реєстраційна комісія, яка 
призначається наглядовою радою, а в разі скликання позачергових загальних зборів на вимогу 
акціонерів у випадках, передбачених  законодавством України, - акціонерами, які цього 
вимагають; 
12.1.28.4. Реєстраційна комісія має право відмовити в реєстрації акціонеру (його представнику) 
лише у разі відсутності в акціонера (його представника) необхідних документів, які 
ідентифікують особу акціонера (його представника), а у разі участі представника акціонера- 
також документів, що підтверджують повноваження представника на участь у загальних зборах 
товариства; 
12.1.28.5. Мотивоване рішення реєстраційної комісії про відмову в реєстрації акціонера чи його 
представника для участі у загальних зборах, підписане головою реєстраційної комісії, додається 
до протоколу загальних зборів та видається особі, якій відмовлено в реєстрації; 
12.1.28.6. Перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, підписує голова 
реєстраційної комісії, який обирається простою більшістю голосів її членів до початку 
проведення реєстрації. Акціонер, який не зареєструвався, не має права брати участь у загальних 
зборах. Повноваження реєстраційної комісії за договором можуть передаватися реєстратору, 
зберігачу або депозитарію товариства. У такому разі головою реєстраційної комісії є 
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представник реєстратора, зберігача або депозитарію. Реєстр акціонерів, які зареєструвалися для 
участі у загальних зборах додається до протоколу загальних зборів; 
12.1.28.7. У передбачених  законодавством випадках посадові особи товариства зобов’язані 
забезпечити вільний доступ представників акціонерів (акціонера) та /або Державної комісії з 
цінних паперів та фордового ринку до нагляду за реєстрацією акціонерів, проведенням 
загальних зборів, голосуванням та підбиттям його підсумків; 
12.1.28.8. Хід загальних зборів або розгляд окремого питання за рішенням ініціаторів загальних 
зборів чи самих загальних зборів може фіксуватися технічними засобами, відповідні записи яких 
додаються до протоколу загальних зборів. 

12.1.29. Загальні збори акціонерів є правомочними тільки за наявності кворуму. 
12.1.30. Наявність кворуму на загальних зборах акціонерів визначається реєстраційною комісією на 
момент закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах товариства. 
12.1.31. Загальні збори товариства мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які 
сукупно є власниками не менше як 60 відсотків голосуючих акцій. 
12.1.32. Головує на загальних зборах голова наглядової ради чи інша особа, уповноважена наглядовою 
радою або загальними зборами товариства. 
12.1.33. Загальні збори акціонерів можуть вирішувати будь-які питання діяльності товариства. 
12.1.34. До виключної компетенції загальних зборів акціонерів товариства належать: 
 12.1.34.1. визначення основних напрямків діяльності товариства; 
 12.1.34.2. внесення змін та доповнень до Статуту товариства; 
 12.1.34.3. прийняття рішення про анулювання викуплених акцій; 
 12.1.34.4. прийняття рішення про зміну типу товариства; 
 12.1.34.5. прийняття рішення про розміщення акцій; 
 12.1.34.6. прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства; 
 12.1.34.7. прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства; 
 12.1.34.8. прийняття рішення про дроблення або консолідацію акцій; 
 12.1.34.9. затвердження положень про загальні збори, наглядову раду, правління та ревізійну 
комісію (ревізора) товариства, а також внесення змін до них; 
 12.1.34.10. затвердження річного звіту товариства; 
 12.1.34.11. розподіл прибутку і збитків товариства; 
 12.1.34.12. прийняття рішення про викуп товариством розміщених ним акцій, крім випадків 
обов’язкового викупу акцій, визначених ст. 11 Статуту; 
 12.1.34.13. прийняття рішення про форму існування акцій; 

12.1.34.14. затвердження розміру річних дивідендів; 
12.1.34.15. прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів акціонерів; 
12.1.34.16. обрання членів наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових договорів, що 
укладатимуться з ними, встановлення розміру  їх винагороди, обрання особи, яка 
уповноважується на підписання договорів з головою та  членами наглядової ради; 
12.1.34.17. прийняття рішення про припинення повноважень членів наглядової ради; 
12.1.34.18. обрання членів ревізійної комісії, прийняття рішення про дострокове припинення їх 
повноважень; 
12.1.34.19. затвердження висновків ревізійної комісії; 
12.1.34.20. обрання членів лічильної комісії, прийняття рішень про припинення їх повноважень; 
12.1.34.21.прийняття рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна, 
робіт або послуг, що є придметом такого правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів за 
даними останньої річної фінансової звітності товариства;  
12.1.34.22.прийняття рішення про припинення товариства, крім  випадків, передбачених  
законодавством України, 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; 
12.1.34.23. прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради, звіту правління, 
звіту ревізійної комісії;  
12.1.34.24. затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління товариства; 
12.1.34.25. обрання комісії з припинення товариства. 

12.1.35. Повноваження з вирішення питань, що належать до виключкої компетенції загальних зборів, не 
можуть бути передані іншим органам товариства. 
12.1.36. Спосіб голосування на загальних зборах товариства з питань порядку денного проводиться 
відповідно до законодавства України  з використанням бюлетенів.  
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 Обрання членів органу товариства здійснюється в порядку кумулятивного голосування у 
випадках, встановлених Законом та/або статутом акціонерного товариства. 
 При обранні членів органу акціонерного товариства кумулятивним голосуванням голосування  
проводиться щодо всіх кандидатів одночасно. 
  Обраними вважаються ті кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів 
порівняно з іншими кандидатами. 
 Члени органу товариства вважаються обраними, а орган товариства вважається сформованим 
виключно за умови обрання повного кількісного складу органу товариства  шляхом кумулятивного 
голосування. 
12.1.37.Порядок прийняття рішення загальними зборами товариства визначається згідно з 
законодавством України з урахуванням положень цього статуту. 
12.1.38. Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених 
на голосування на загальних зборах акціонерів, крім проведення кумулятивного голосування. 
12.1.39. Право голосу на загальних зборах товариства мають акціонери – власники простих акцій 
товариства, які володіють акціями на дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у 
загальних зборах.  
Право голосу акціонерів – власників привілейованих акцій статутом не передбачено у зв’язку з тим, що 
випуск  привілейованих акцій товариством не передбачено.  
12.1.40. Рішення  загальних зборах товариства з питань, винесених на голосування, приймається 
простою більшістю голосів акціонерів, які  зареєструвалися для участі у загальних зборах та є 
власниками голосуючих з цього питання акцій, крім питань, передбачених п.12.1.41. цього статуту, 
рішення з  яких приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів від їх загальної кількості. 
12.1.41. Рішення загальних зборів акціонерів приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, 
які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання 
акцій:  
 12.1.41.1.внесення змін та доповнень до статуту товариства; 
 12.1.41.2. прийняття рішення про анулювання викуплених акцій; 
 12.1.41.3. прийняття рішення про зміну типу товариства; 
 12.1.41.4. прийняття рішення про розміщення акцій; 
 12.1.41.5. прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства; 
 12.1.41.6. прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства 

12.1.41.7. прийняття рішення про виділ та припинення товариства, крім випадків, передбачених  
законодавством України, 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. 

12.1.42. Роз’яснення щодо порядку голосування, підрахунків голосів та інших питань, пов’язаних із 
забезпеченням проведення голосування на загальних зборах, надає лічильна комісія, яка обирається 
загальними зборами акціонерів в кількісті 3-х осіб. Повноваження лічильної комісії за договором 
можуть передаватися реєстратору, зберігачу або депозитарію товариства. Умови договору 
затверджуються загальними зборами. 
12.1.43. Рішення загальних зборів вважається прийнятим з моменту складання протоколу про підсумки 
голосування, який підписується всіма членами лічильної комісії товариства, які брали участь у 
підрахунку голосів. В разі передачі повноважень лічильної комісії реєстратору, зберігачу або 
депозитарію протокол про підсумки голосування підписує представник реєстратора, зберігача або 
депозитарію.  
12.1.44. Підсумки голосування та складання протоколу про підсумки голосування здійснюється 
відповідно до законодавства України. Після закриття загальних зборів підсумки голосування 
доводяться до відома акціонерів протягом 10 робочих днів на власній веб-сторінці в мережі Інтернет. 
12.1.45. Протокол  загальних зборів  складається протягом 10 днів з дати закриття загальних зборів, 
підписується головуючим і секретарем загальних зборів та має містити відомості, передбачені 
законодавством України, та підшивається, скріплюється печаткою товариства та підписом голови 
правління. 
 

12.2. НАГЛЯДОВА РАДА ТОВАРИСТВА 
 
12.2.1. Наглядова рада є органом, що здійснює захист прав акціонерів товариства, і в межах 
компетенції, визначеної цим Статутом та законодавством України, контролює та регулює діяльність 
правління. 
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12.2.2. Наглядова рада не втручається в оперативно-господарську діяльність правління товариства.   
12.2.3. Члени наглядової ради товариства обираються з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну 
дієздатність або з числа юридичних осіб-акціонерів. 
12.2.4. Член наглядової ради-юридична особа може мати необмежену кількість представників у 
наглядовій раді. Порядок діяльності представника акціонера у наглядовій раді визначається самим 
акціонером. 
12.2.5. Член наглядової ради повинен виконувати свої обов’язки особисто і не може передавати свої 
повноваження іншій особі, крім члена наглядової ради - юридичної особи - акціонера. 
12.2.6. До складу наглядової ради входить 3 особи: голова та члени наглядової ради. Термін 
повноважень голови та членів наглядової ради становить 3 (три) роки. 
12.2.7. Обрання членів наглядової ради здійснюється шляхом кумулятивного голосування. Голова 
наглядової ради обирається членами наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів. 
12.2.8. У разі неможливості виконання головою наглядової ради своїх повноважень, його повноваження 
здійснює один із членів наглядової ради за її рішенням, якщо інше не передбачено положенням про 
наглядову раду товариства. 
12.2.9. Голова наглядової ради організує її роботу, скликає засідання наглядової ради та головує на них, 
здійснює інші повноваження, передбачені законодавством України та положеням про наглядову раду 
товариства. 
12.2.10. Засідання наглядової ради скликаються за ініціативою голови наглядової ради або на вимогу 
члена наглядової ради, ревізійної комісії, правління, інших осіб, які беруть участь у засіданні наглядової 
ради. Правління за згодою наглядової ради може брати участь в засіданнях наглядової ради. 
12.2.11. Засідання наглядової ради проводяться у разі необхідності, але не рідше одного разу на квартал. 
12.2.12. Засідання наглядової ради є правомочним, якщо в ньому бере участь не менше, ніж половина її 
складу. В разі відсутності голови наглядової ради на засіданні головує його заступник. 
12.2.13.На засіданні наглядової ради кожен член наглядової ради має один голос. 
12.2.14. Рішення наглядової ради приймається простою більшістю голосів членів наглядової ради, які 
беруть участь у засіданні та мають право голосу. В разі рівного розподілу голосів членів наглядової 
ради під час прийняття рішень голос голови наглядової ради є вирішальним. 
12.2.15. Протокол засідання наглядової ради оформлюється протягом 5 днів після проведення засідання. 
12.2.16. Порядок формування наглядової ради, її компетенція, вимоги до кандидатів та членів 
наглядової ради, зміни у складі її органів, порядок відкликання наглядової ради встановлюється 
законодавством України та положенням про наглядову раду товариства. 
12.2.17. Порядок  роботи, виплата винагороди та відповідальність членів наглядової ради визначається 
законодавством України, положенням про наглядову раду, а також цивільно-правовим договором, що 
укладається з членом наглядової ради. 
12.2.18. Член наглядової ради здійснює свої повноваження на підставі цивільно-правового договору з 
товариством. Від імені товариства договір підписує особа, уповноважена на це загальними зборами 
акціонерів. 
12.2.19. Члени наглядової ради мають право на оплату своєї діяльності за рахунок товариства. 
Визначення умов оплати покладається на загальні збори акціонерів за затвердженим загальними 
зборами кошторисом. 
12.2.20. Повноваження члена наглядової ради дійсні з моменту його затвердження рішенням загальних 
зборів товариства. Повноваження представника акціонера – члена наглядової ради дійсні з моменту 
видачі йому довіреності акціонером – членом наглядової ради та отримання товариством письмового 
повідомлення про призначення представника. Член наглядової ради - юридична особа несе 
відповідальність перед товариством за дії свого представника у наглядовій раді. 
12.2.21. Член наглядової ради не може бути одночасно членом правління та/або в ревізійної комісії  
товариства. 
12.2.22. Якщо кількість членів наглядової ради становить менше половини її кількісного складу, 
товариство протягом 3 місяців має скликати позачергові загальні збори акціонерів для обрання 
наглядової ради. 
12.2.23. До компетенції наглядової ради належить вирішення питань,  визначених законодавством 
України, цим Статутом, а також  переданих на вирішення наглядової ради загальними зборами 
акціонерів. 
12.2.24. До виключної компетенції наглядової ради належить: 
12.2.24.1. затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов’язані з 
діяльністю товариства; 
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12.2.24.2. підготовка порядку денного загальних зборів акціонерів, прийняття рішення про дату їх 
проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами 
позачергових загальних зборів; 
12.2.24.3. прийняття рішення про проведення чергових та позачергових загальних зборів акціонерів 
відповідно до статуту товариства; 
12.2.24.4. прийняття рішення про продаж раніше викуплених товариством акцій;  
12.2.29.5. прийняття рішення про розміщення товариством інших цінних паперів, крім акцій, в т.ч. 
облігацій; 
12.2.24.6. прийняття рішення про викуп розміщених товариством інших, крім акцій, цінних паперів; 
12.2.24.7. затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених законодавством України; 
12.2.24.8. обрання і припинення повноважень голови та членів правління; 
12.2.24.9. затвердження умов контрактів, які укладатимуться з членами  правління;  
12.2.24.10. обрання правління, голови правління, прийняття рішення про відсторонення голови або 
члена правління від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснює повноваження 
голови; 
12.2.24.11. обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів товариства;  
12.2.24.12.обрання реєстраційної комісії, за вийнятком випадків, встановлених законодавством України;  
12.2.24.13. обрання аудитора товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, 
встановлення розміру оплати його послуг;  
12.2.24.14. визначення дати складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку 
та строки виплати дивідендів у межах граничного строку,  визначених законодавством України;  
12.2.24.15. визначення дати складання переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення 
загальних зборів акціонерів;  
12.2.24.16. вирішення питань про участь товариства у промислово-фінансових групах та інших 
об’єднаннях, про заснування інших юридичних осіб;  
12.2.24.17. прийняття рішеннь про оцінювача майна товариства та затвердження умов договору, що 
укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; 
12.2.24.18. прийняття рішення про обрання (заміну) реєстратора власників іменних цінних паперів 
Товариства або депозитарія цінних паперів та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, 
встановлення розміру оплати його послуг;   
12.2.24.19. надсилання пропозицій акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою 
(особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій; 
12.2.24.20. прийняття рішень про вчинення значних правочинів; 
12.2.24.21. вирішення інших питань, що можуть бути віднесені до виключної компетенції наглядової 
ради загальними зборами акціонерів. 
12.2.24.22. створення, реорганізація та ліквідація дочірніх підприємств;  
12.2.24.23. створення та ліквідація філій, дирекцій, управлінь, відділень, представництв та інших 
відокремлених структурних підрозділів, затвердження їх положень; 
12.2.24.24 організація роботи структурних підрозділів товариста, затвердження інструкцій та положень, 
що регламентують їх роботу; 
12.2.24.25. вирішення питання про придбання, розпорядження  та відчужування акціонерним 
товариством власних акцій, що випускались ним; 
12.2.24.26. визначення питань порядку денного загальних зборів акціонерів та підготовка проектів 
рішень зборів з цих питань; 
12.2.24.27. вирішення питань, передбачених законодавством України, в разі злиття, приєднання, поділу, 
виділу  або перетворення товариства; 
12.2.24.28. визначення  ймовірності визнання товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним 
на себе  зобов’язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій. 
12.2.25. Питання, що належать до виключної  компетенції наглядової ради, не можуть вирішуваться 
іншими органами товариства, крім загальних зборів акціонерів, за вийнятком випадків, встановлених 
законодавством України. 
12.2.26. Загальні збори акціонерів можуть прийняти рішення про дострокове припинення повноважень 
членів наглядової ради та одночасне обрання нових членів. 
12.2.27. Випадки припинення повноважень членів наглядової ради та обрання нових членів, 
передбачаються положенням про наглядову раду товариства. 
12.2.28. Без рішення загальних зборів акціонерів повноваження члена наглядової ради припиняються: 

1) за його бажанням за умови письмового повідомлення про це товариства за два тижні; 
2) в разі неможливості виконання обов’язків члена наглядової ради за станом здоров’я; 



17 

3) в разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засудженно до 
покарання, що виключає можливість виконання обов’язків члена наглядової ради; 

4) в разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім або 
померлим. 

12.3. ПРАВЛIННЯ ТОВАРИСТВА 
 
12.3.1. Виконавчим органом, що здiйснює керiвництво усiєю поточною дiяльнiстю товариства є  
правлiння.  
12.3.2. Правління очолює  голова правління. 
12.3.3. Голова та члени правління  обираються наглядовою радою товариства. 
12.3.4. В  своїй  діяльності  правління  керується  законодавством  України,  рішеннями  загальних  
зборів, наглядової ради  та  цим  Статутом.  
12.3.5. Правління   підзвітне  у  своїй  діяльності  загальним зборам акціонерів  та  наглядовій  раді  і  
організує  виконання  їх  рішень. 
12.3.6. До  складу  правлiння  входять  3   особи:   голова  та  члени  правління.  
12.3.7. Термін повноважень голови та членів правління становить 5 років. 
12.3.8. Головою  та  членами  правління  товариства  може бути будь-яка фізична особа, яка має повну 
цивільну дієздатність і не є членом наглядової ради чи ревізійної  комісії.  
 Права та обов’язки членів правління визначаються  законодавством  України, Статутом та 
положенням про правління товариства, а також контрактом, що укладається з кожним членом 
правління, який від імені товариства підписує голова наглядової ради чи особа уповноважена на таке 
підписання наглядовою радою. 
 Підстави припинення повноважень голови та члена правління встановлюються Законом, 
Статутом товариства, а також контрактом, укладеним з головою та членом правління. 
12.3.9.Засідання правління  проводяться не рідше одного разу на місяць і вважаються правомочними, 
якщо на них присутні більшість його членів. Рішення правління приймаються простою більшістю 
голосів присутніх на засіданні. У разі розподілу голосів порівну голос голови правління є вирішальним. 
12.3.10. До компетенції правління належить: 
- розробка поточних планів діяльності товариства та заходи, необхідні для вирішення його завдань; 
- складання річних звітів товариства та винесення їх на розгляд та затвердження загальним зборам 
акціонерів; 
- планування діяльності товариства, його філій, відділень, представництв та інших структурних 
підрозділів, організація контролю виконання планів; 
- підготовка  та затвердження внутрішніх інструкцій, правил, положень та іншіх документів, що 
регламентують роботу товариства; 
- організація ведення бухгалтерського обліку та звітності товариства; 
- організація фінансово-економічної роботи, обліку та звітності, ведення грошово-розрахункових 
операцій; 
- організація матеріально-технічного забезпечення господарської та іншої діяльності товариства; 
- організація по наданню послуг по оренді та господарської діяльності; 
- визначення та затвердження інформації, яка становить комерційну таємницю та конфіденційну 
інформацію; 
- організація кадрової роботи; 
- організація соціально-побутового обслуговування працівників товариства; 
- здійснення контролю за станом приміщень, будівель, обладнання, території; 
- організація випуску та розміщення цінних паперів; 
- забезпечення організаційно-технічної діяльності загальних зборів акціонерів, наглядової ради та 
ревізійної комісії товариства; 
- визначення доцільності укладених кредитних угод; 
- прийняття інших рішень, пов’язаних з поточною діяльністю товариства за винятком тих, що 
відносяться до виключної компетенції загальних зборів акціонерів та наглядової ради товариства. 
12.3.11. Голова та члени правління, які не є акціонерами товариства, можуть приймати участь з правом 
дорадчого голосу у загальних зборах акціонерів та на засіданнях наглядової ради. 
12.3.12. Голова  правління  товариства  керує  роботою  правління.  Він  вправі  без  довіреності діяти 
від імені товариства відповідно  до рішень правління, в тому числі представляти інтереси товариства, 
вчиняти правочини від імені товариства, видавати накази та давати розпорядження, обов’язкові для 
виконання всіма працівниками товариства. Інший член правління в порядку, визначеному  
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законодавством України, також може бути наділений цими  повноваженнями, якщо це передбачено 
статутом товариства. 
12.3.13.Голова правлiння   наділяється  наступними  повноваженнями: 
- здiйснює оперативне керiвництво дiяльнiстю товариства; 
- представляє на засiданнях наглядової ради та на загальних зборах акцiонерiв товариства точку зору 
правлiння товариства; 
- представляє iнтереси товариства в установах, пiдприємствах, органiзацiях в Українi та за її межами;  
- укладає  угоди,  контракти  та  інші  правові акти  від  імені  товариства; 
- розпоряджається (придбаває, відчужуває будь-яким способом) відповідно до Статуту і законодавства 
України майном, цінними паперами та коштами товариства; 
- від імені товариства видає довiреностi; 
- вiдкриває в кредитних установах поточні, валютнi та iншi рахунки товариства; 
- видає накази в межах своєї компетенцiї; 
- затверджує цiни та тарифи на послуги товариства; 
- приймає рiшення про вiдрядження працівникiв товариства, у тому числi за кордон; 
- забезпечує дотримання норм законодавства про працю, правил внутрiшнього трудового розпорядку; 
- укладає вiд iменi товариства контракти та трудовi договори, угоди з працiвниками; 
- приймає рiшення про пред'явлення претензiй та позовiв вiд iменi товариства; 
- затверджує перелiк вiдомостей, що становить комерцiйну таємницю товариства; 
- здійснює  зовнішньоекономічну  діяльність  товариства; 
- приймає на роботу та звiльняє з роботи працiвникiв (за виключенням посадових осіб товариства, що 
обираються загальними зборами акціонерів), застосовує засоби заохочення та накладає стягнення; 
- визначає  умови  оплати  праці  працівників; 
- затверджує штатний розклад товариства, філій, дирекцій, управлінь, відділень, представництв, та 
інших відокремлених структурних підрозділів товариства; 
- розподiляє обов'язки мiж членами правлiння, визначає їх повноваження; 
- без довіреності представляє інтереси товариства в органах державної влади та управління, в суді та 
господарському суді, інших державних органах і громадських організаціях. 
 

12.4. РЕВIЗIЙНА КОМIСIЯ  ТОВАРИСТВА 
 
12.4.1. Для проведення перевірки   фiнансово-господаpської дiяльності товаpиства, його структурних 
пiдpоздiлів загальні збоpи акцiонеpiв обирають ревiзiйну комiсiю. 
12.4.2. Права та обов'язки членів  ревізійної  комісії визначаються цим Статутом, положенням  про реві-
зійну  комісію та законодавством України,   а   також   договором,   що укладається з кожним членом ре-
візійної комісії.  
12.4.3. Загальні збоpи акцiонеpiв обирають ревізійну комісію  товариства з числа фізичних осіб, які 
мають повну цивільну дієздатність, та/або з числа юридичних осіб - акцiонеpiв у кiлькостi 3 осіб стро-
ком  на 5 pоків виключно шляхом кумулятивного голосування.  
12.4.4. Ревiзiйна комiсiя проводить пеpевipку фiнансово-господаpської дiяльностi товаpиства за 
результатами фінансового року. Додатковi пеpевipки можуть здiйснюватись за доpученням загальних 
збоpiв акцiонеpiв, з її власної iнiцiативи або за вимогою акцiонеpiв, якi володiють у сукупностi бiльш, 
нiж 10% голосiв. 
12.4.5. Члени ревiзiйної комiсiї  можуть пpиймати участь з пpавом доpадчого голосу у засiданнях 
пpавлiння. 
12.4.6. Ревiзiйна комiсiя має право вимагати скликання позачеpгових загальних збоpiв акцiонеpiв, якщо 
виникла загpоза суттєвим iнтеpесам товаpиства або виявлено зловживання посадових осiб товаpиства. 
12.4.7. Не можуть бути членами ревiзiйної комiсiї посадові особи товариства та особи, які не мають 
повної цивільної дієздатності. Члени ревiзiйної комiсiї не можуть входити до складу лічильної комісії 
Товариства. 
12.4.8. Ревiзiйна комiсiя складає висновки за результатами перевiрок рiчного звiту та балансу та подає 
їх правлiнню не пiзнiше, нiж за два тижнi до чергових загальних зборiв акцiонерiв. Без висновкiв 
ревiзiйної комiсiї загальнi збори не мають права затверджувати баланс. 
12.4.9. Результати pоботи ревiзiйної комiсiї за пiдсумками пеpевipок викладаються  в  висновках, якi 
повиннi бути пiдписані всiма членами комiсiї або ревізором та містять інформацію про: 
- підтвердження достовірності та повноти данних фінансової звітності за відповідний період; 
- факти порушення законодавства під час провадження  фінансово-господарської діяльності, а також 
встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку та подання звітності. 
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12.4.10. Ревізійна комісія товариства має право залучати до проведення перевірок фiнансово-
господаpської дiяльностi товаpиства, його пiдpоздiлiв та служб, фiлiй та пpедставництв, інших 
відокремлених підрозділів, що знаходяться на балансi товаpиства,  незалежних  аудиторів  за  
відповідними  угодами,  які  укладаються  головою правління  товариства  за  письмовою вимогою 
голови ревiзiйної комiсiї. 
12.4.11. Порядок проведення    аудиторських    перевірок    діяльності товариства  встановлюється  
законодавством України. 
12.4.12. Аудиторська перевірка діяльності товариства має бути проведена на вимогу акціонера 
(акціонерів), який є власником більше 10 відсотків акцій товариства. Витрати, пов’язані з проведенням 
такої перевірки, покладаються на акціонера (акціонерів), на вимогу якого проводилася перевірка.  
12.4.13. Аудиторська перевірка на вимогу акціонера (акціонерів), який є власником більше 10 відсотків 
акцій товариства, може проводитися не частіше двох разів на календарний рік. 
 

13. БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛIК ТА  ЗВIТНIСТЬ 
 

13.1. Товариство здійснює первинний (оперативний) та  бухгалтерський облік результатів своєї роботи,  
складає статистичну інформацію, а також надає відповідно до вимог законодавства фінансову звітність, 
статистичну інформацію щодо своєї господарської діяльності та інші дані в порядку, передбаченому 
законодавством України. 
13.2. Правління товариства і головний бухгалтер товариства несуть персональну відповідальність за 
дотримання порядку і відповідності бухгалтерського обліку і звітності товариства законодавству перед 
державними органами та товариством. 
13.3. Фiнансово-звiтний рік встановлюється з 01 січня по 31 грудня.  
13.4. Товаpиство проводить ревiзiю своєї фiнансово-господарської дiяльностi не менше одного разу на 
рiк, а позачерговi ревiзiї - за вимогою акцiонерiв та за їх рахунок, яким належить більше 10 відсотків 
акцій, не частіше 2 разів на рік, та в iнших випадках, якi визнанi необхiдними загальними зборами 
акцiонерiв. Ревiзiї та перевiрки не повиннi порушувати нормальний режим роботи товаpиства. 
 

14. ПРИПИНЕННЯ ТОВАРИСТВА 
 
14.1. Товариство припиняється в результаті передання свого майна, прав та обов’язків іншим 
підприємницьким товариствам – правонаступникам  шляхом злиття, приєднання, поділу, виділу, 
перетворення або а результаті ліквідації. 
14.2. Злиття, приєднання, поділ, виділ, перетворення товариства здійснюється за рішенням загальних 
зборів акціонерів, а у випадках, передбачених законодавством, - за рішенням суду або відповідних 
органів влади. 
14.3. У випадках, передбачених законодавством, товариство для припинення шляхом злиття або 
приєднання одержує згоду відповідних державних органів на таке припинення. 
14.4. Наглядова рада кожного акціонерного товариства, що бере участь у злитті, приєднанні, поділі, 
виділі, перетворенні, розробляє умови договору про злиття (приєднання) або план поділу (виділу, 
перетвореня), які повинні містити передбачені законодавством відомості, та повинна підготувати для 
акціонерів пояснення до умов договору про злиття (приєднання) або плану поділу (виділу, 
перетворення), при цьому наглядова рада повинна отримати висновок незалежного експерта. 
14.5. За поданням наглядової ради загальні збори кожного акціонерного товариства, що бере участь у 
злитті, приєднанні, поділі, виділі, перетворенні, вирішують питання про припиненн (злиття, 
приєднання, поділу, виділу, перетворення), а також про затвердження умов договору про злиття 
(приєднання) або плану поділу (виділу, перетворення), передавального акта всього майна ( у разі злиття, 
приєднання та перетворення) або розподільного балансу ( у разі поділу та виділу). Істотні умови 
договору про злиття (приєднання), затвердженні загальними зборами кожного із зазначених товариств, 
повинні бути ідентичними. 
14.6. Захист прав кредиторів при злитті, приєднанні, поділі, виділі або перетворенні товариства 
здійснюється згідно з законодавством України. 
14.7. Після закінчення строку для предя’влення вимог кредиторами та задоволення  чи відхилення цих 
вимог комісія з припинення товариства складає передавальний акт (у разі злиття, приєднання або 
перетворення) або розподільчий баланс (у разі поділу або виділу, які мають містити положення про 
правонаступництво щодо всіх зобов’язань товариства, що припиняється, стосовно всіх його кредиторів 
та боржників, включаючи зобов’язання, які оспорюються сторонами. 
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14.8. Передавальний акт та розподільчий баланс затверджуються органом, який прийняв рішення про 
його припинення. 
14.9. Процедура злиття товариства здійснюєья за таким порядком: 
14.9.1. Прийняття загальними зборами кожного акціонерного товариства, що бере участь у злитті, 
рішення про припинення товариства шляхом злиття, про створення комісії з припинення товариства, а 
також про обрання персонального складу комісії з припинення. 
14.9.2. Задоволення вимог кредиторів, заявлених до товариства. 
14.9.3. Реалізація акціонерами товариства права вимоги обов’язкового викупу належних їм акцій 
товариства в порядку, передбаченому законодавством України. 
14.9.4. Складання комісією з припинення товариства передавального акта. 
14.9.5. Прийняття наглядовою радою кожного акціонерного товариства, що бере участь у злитті, 
рішення про затвердження проекту статуту акціонерного товариства, створюваного в результаті злиття 
акціонерних товариств, про затвердження проекту договору про злиття акціонерних товариств, про 
затвердження пояснень до умов договору про злиття, про схвалення передавального акта, 
підготовленого комісією з припинення товариства, а також про затвердження умов конвертації акцій 
Товариства, що припиняється, в акції товариства, створюваного в результаті злиття акціонерних 
товариств. 
14.9.6. Отримання наглядовою радою товариства висновку незалежного експерта щодо умов злиття 
акціонерних товариств. 
14.9.7. Прийняття загальними зборами кожного товариства, що бере участь у злитті, рішення про 
затвердження передавального акта, про затвердження договору про злиття акціонерних товариств, про 
затвердження статуту акціонерного товариства, а також про обрання уповноважених осіб товариства на 
здійснення подальших дій щодо припинення товариства шляхом злиття. 
14.9.8. Подання уповноваженими особами акціонерних товариств, що беруть участь у злитті, заяви та 
всіх необхідних документів на реєстрацію випуску акцій до Державної комісії з цінних паперів та 
фондового ринку. 
14.9.9. Реєстрацію Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку випуску акцій та видача 
тимчасового свідоцтва про реєстрацію випуску акцій. 
14.9.10. Присвоєння акціям міжнародного ідентифікаційного номера цінних паперів. 
14.9.11. Укладення з депозитарієм договору про обслуговування емісії акцій. 
14.9.12. Обмін акцій товариства, створюваного в результаті злиття, на акції товариства, що 
припиняється. 
14.9.13. Затвердження результатів розміщення (обміну) акцій уповноваженими органами акціонерних 
товариств, що беруть участь у злитті. 
14.9.14. Державна реєстрація статуту акціонерного товариства, створюваного в результаті злиття, в 
органах державної реєстрації. 
14.9.15. Подання Державній комісії з цінних паперів та фондового ринку звіту про результати 
розміщення (обміну) акцій. 
14.9.16. Реєстрація Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку звіту про результати 
розміщення (обміну) акцій створюваного в результаті злиття товариства та скасування Державною 
комісією з цінних паперів та фондового ринку реєстрації випуску акцій товариств, що припинилися. 
14.9.17. Державна реєстрація припинення товариства, що припинилося шляхом злиття.  
14.9.18. Отримання свідоцтва про державну реєстрацію випуску акцій товариства, створюваного в 
результаті злиття. 
14.10. Процедура приєднання, поділу, виділу товариства здійснюється в аналогічному порядку, 
визначеному у пункті 14.9. Статуту. 
14.11. Процедура перетворення товариства здійснюється в порядку, передбаченому законодавством 
України. 
14.12. Товариство може брати участь у злитті лише з іншим акціонерним товариством, приєднатися 
лише до іншого акціонерного товариства, ділитися лише на акціонерні товариства, перетворитися лише 
на інше господарське товариство або виробничий кооператив, з товариства може виділитися лише 
акціонерне товариство. 
14.13. Товариство не може одночасно здійснювати злиття, приєднання, поділ, виділ та/ або 
перетворення . 
14.14. Акції акціонерних товариств, що припиняються внаслідок злиття, приєднання, конвертуються в 
акції товариства-правонаступника та розподіляються серед його учасників у порядку, передбаченому 
законодавством України. 
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14.15. Акції товариства, що перетворюється, конвертуються в частки (паї) підприємницького 
товариства-правонаступника та розподіляються серед його учасників у порядку, передбаченому 
законодавством України. 
14.16. При виділі акції товариства з якого здійснюється виділ, конвертуються в акції товариства і 
акціонерного товариства, що виділилося, та розміщуються між акціонерами товариства, з якого 
здійснюється виділ у порядку, передбаченому законодавством України. 
14.17. Злиття, поділ або перетворення товариства вважається завершеним з дати внесення до Єдиного 
державного реєстру запису про припинення товариства та про реєстрацію підприємницького 
товариства-правонаступника (товариств-правонаступників). 
14.18. Виділ товариства вважається завершеним з дати внесення запису до Єдиного державного реєстру 
про створення товариства, що виділилося.  
14.19. Приєднання товариства до іншого акціонерного товариства, чи навпаки, вважається завершеним з 
дати внесення запису до Єдиного державного реєстру про припинення товариства, що приєдналося. 
14.20. Умови та порядок виділу та припинення товариства в результаті приєднання всього свого майна, 
прав та обов’язків іншим підприємницьким товариствам-правонаступникам (шляхом злиття, 
приєднання, поділу, перетворення), що не передбачені цим Статутом, визначаються відповідно до 
законодавства України. 
 

15. ЛІКВІДАЦІЯ ТОВАРИСТВА 
 

15.1. Добровільна ліквідація товариства здійснюється за рішенням загальних зборів, у тому числі після 
досягнення мети, з якою воно створювалось, 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. 
15.2.  Ліквідація Товариства провадиться ліквідаційною комісією, призначеною загальними зборами 
акціонерів, а у разі припинення діяльності товариства за рішенням суду -  ліквідаційною комісіїєю, 
сформованою відповідно до рішення суду. 
15.3. Рішення про ліквідацію товариства, обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку 
ліквідації, а також порядку розподілу між акціонерами майна, що залишилося після задоволення вимог 
кредиторів, вирішують загальні збори акціонерів, якщо інше не передбачено законодавством України. 
15.4. З моменту обрання ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження наглядової ради та 
Правління. Товариства. Ліквідаційний баланс, складенний ліквідаційною комісіїєю, підлягає 
затвердженню загальними зборами акціонерів. 
15.5. Ліквідація товариства вважається завершеною, а товариство таким, що припинилося, з дати 
внесення до Єдиного державного реєстру запису про проведення державної реєстрації припинення 
Товариства в результаті його ліквідації. 
15.6. Ліквідаційна комісія несе майнову відповідальність за збитки, заподіяні нею товариству, його 
акціонерам, а також третім особам згідно з цивільним законодавством України. 
15.7. У разі ліквідації платоспроможного акціонерного товариства вимоги його кредиторів та акціонерів 
задовольняються у порядку, встановленому  законодавством України. 
15.8. Умови та порядок припинення товариства в результаті його ліквідації, що не передбачені цим 
статутом, визначаються відповідно до законодавства України. 
 

16. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ТА ДОПОВНЕНЬ ДО СТАТУТУ 
 
16.1. Внесення змін та доповнень до статуту є виключною компетенцією загальних зборів акціонерів 
товариства. 
16.2. Внесення змін та доповнень до статуту оформлюється окремим додатком або викладенням статуту 
у новій редакції. 
16.3.Зміни і доповнення до статуту  вносяться на підставі рішення загальних зборів акціонерів та 
підлягають  державній  реєстрації у встановленому законодавством України порядку. 
16.4. Рішення загальних зборів акціонерів з питань внесення змін та доповнень до статуту  приймається 
більш як трьома чвертями голосів акціонерів від загальної їх кількості. 
16.5. Зміни та доповнення до статуту набирають чинності з моменту їх державної реєстрації. 
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17. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ 
 

17.1. Умови, порядок та наслідки придбання значного та контрольного пакета акцій товариства  
встановлюється законодавством України. 
17.2. Порядок вчинення та наслідки недотримання вимог до порядку вчинення правочину, щодо якого є 
заінтересованість, встановлюється законодавством України. 
17.3. Якщо будь-яке із положень цього статуту втратить силу, це не вплине на діяльність інших його 
положень. 
17.4. Питання щодо порядку створення, діяльності, припинення товариства, його правового статусу, 
прав та обов’язків акціонерів, не  врегульовані цим статутом, вирішуються відповідно до законодавства 
України. 

 
 
 
 
 
 
 

Голова правління    О.Г.Пшеченко 


